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Praefatio. 

In scholiis veteribus Pindari Olympioniearum recen- 
sendis praecipue usus sum codicibus sex, qui iam a Momm- 
seno in textu carminum constituendo adhibiti et siglis 
ABCDEQ notati sunt*). Sunt autem hi: 

Ambrosianus C 222 inf. bombycinus**) saec. XIILA 
Descripsit Keil Rh. Mus. VI (1848) p. 108—10; cfr. Stude- 
mund Anecd. p. 2129—47; O. Schroeder Philol. LIV (1899) 
p. 277. Continet praeter multa alia Pindari Ol. I—XII. 
Correctus est passim manu si non eadem quae textum et 
scholia scripsit, at certe aequali; quam a prima manu, 
quae raro correxit nec fere nisi in scribendo, non distinxi. 
Uno aut altero loco manus recens apparet. Imago photo- 
typiea huie volumini adfixa est huius codicis fol. 195". — 
Apographum sceholiorum ab Eduardo Schwartz confectum 
mihique liberalissime traditum primum ipse, iterum Otto 
Sehroeder cum codice contulimus. 6Glossas ipse exscripsi, 
in quibusdam amica Heibergii opera adiutus. — Codicis 
Ambrosiani apographum, quod ad scholia attinet, est cod. 
Vratislaviensis Redigerani 40 prima pars; de quo codice Rea. 
iripartito cfr. Gerhardus ap. Boeckhium vol. II p. II sq.; 
Schroeder l. l p. 286; Catal. codd. Graec. qui in Bibl. 
Urbica Vratislaviensi adservantur (Vratisl. 1889) p. 49 sqq. 
Boeckhius codicem, quem primus adhibuit, Vrat(islaviensem) 

Ἢ Codices Pindari Florentinos, Romanos, Mediolanenses, 
Venetos, Parisinos, Vindobonenses breviter descripsit Jul. Resler 
Philol. vol. IV (1849) p. 510—532; ne hoc in unoquoque codice 
commemorando repetam. 

** Hoc nomine olim vulgato codices in charta orientali 
seriptos hodie quoque designare commodum visum est. 



VI Praefatio. 

À vocavit; ego Red. insignivi, sed raro eius mentionem 
feci; notitiam eius lectionum debeo praeter Boeckhium Ottoni 
Schroeder. 

B Vaticanus 1332 bomb. saec. XII. Descripsit Sehroeder 
l 1. p. 278—80; cfr. Resler Ult. Pind. Isthmiae Scholia 
(diss. Vratislav. [1847]) p. 3q.; id. Philol. IV (1849) 
p. 525; Mommsen Rh. Mus. VI (1848) p. 435—306.  Con- 
tinuit olim omnia Pindari epinieia cum scholiis; nune foliis 
amissis lacunae effectae sunt haud paucae, in scholiis Ol. 
hae: I init. — 29; 69 med. (p. 34, 14 huius ed.) — 106; 
171 — fin.; V 16 med. (p. 143, 13) — 48 med. (p. 151, 8); 
fortasse etiam IX, 46— 59 (efr. p. 278, 13*). — Ceterum 
alis quoque modis codex pessime habitus est; quippe 
charta mollis et parum resistens multis locis vel humore 
prope dissoluta vel ipso atramento exesa est, ut pro litteris 
maculae laeunaeve informes existerent; tum totus codex ne 
ultra pessum daretur pelle quadam obductus est, quae si 
olim perlucida fuit, hodie certe in fuscum colorem ob- 
scurata efficit ut multis locis seriptura divinanda potius 
quam legenda sit, haud paucis legi omnino non possit**). 
Codicem Fulvii Ursinii olim fuisse constat; qui in exem- 

Ἢ Cum sch. 44 desinit f. 63, a sch. 60b incipit f. 64. 
Fol. 63 autem olim a suo loco aberat; nam et ceteris minus 
est marginibus abscissis, et textum eius (vs. 40—59 vulg.) 
in imo f. 62* et summo f. 64" adscripsit manus recentior. Sed 
dubitationem movet, quod neque textus ulla pars excidit, et 
scholia vulgata 46—59 sine textu non folium, sed tantum 
paginam codicis B expletura erant. 

** Hane medelam, morbo sane peiorem, abhinc non plus 
iriginta annis codici adhibitam esse mihi dixit P. Ehrle, 
egregius bibliothecae Vaticanae praefectus; cum eius testi- 
monio optime convenit quod neque Resler illius rei mentionem 
facit et Tycho Mommsen, qui codicem anno 1847 tractavit, 
se eum obductum esse meminisse mihi quaerenti negavit. 
Resleri autem verbae haec sunt (Philol IV, 525): ,Difficilis 
lectu est quod passim situ et aetate margines eius sunt adesi, 
passim chartae panni adsuti ordoque foliorum perversus est^. — 
Feliciter sane accidit quod Mommsen omnia scholia ante con- 
tulit quam illud malum codici illatum est. 



Praefatio. VII 

plari suo editionis Romanae lectiones haud paucas, sed quae 
omnes ad textum pertinerent, enotavit*); ad scholia nihil 
aliud quam nomina quaedam fabularia, ut argumenta in- 
diearet, apposuit. — Glossae partim prima, partim recen- 
tiore manu (Georgii Platanitae, cfr. Schroeder Philol. LIV 
p. 279) scriptae sunt; hane, quae in textu scholiorum raro 
apparet, signavi B?. — Scholia ipse contuli, glossas de- 
seripsi; postea Tycho Mommsen v. cl. et de his studiüs 
optime meritus collationem suam abhinc plus L annos, 
eum codicis condicio melior esset, factam insigni liberali- 
tate mihi concessit. Hac cum mea diligenter comparata 
omnes locos, de quorum lectione dubitari posse visum est, 

benevola Schroederi, Heibergii, Hudii opera cum codice 
denuo conferendos curavi. — Ex B scholia O. XIV (non 
O. XI quoque, ut Abel Wien. Studd. IV p. 236 opinari 
videtur) descripsit librarius codicis Vaticanae 1333, quof 
adhibito de scriptura codicis D in hac quidem parte cer- 
tius affirmare licet. Hoc apographum siglo B notavi. 

Parisinus 2714 bomb. saeculi XIV. Descripsit Schroeder C 
l. 1. p. 280. Continet praeter alia Pindari Olympia et 
partem Pythiorum (usque ad V 67 vulg.) — Multa cor- 
rexit librarius ipse in scribendo, pauca manus fere aequa- 
lis (C?); deinde manus recens (saec. XV—XVI, C?) lem- 
mata subduxit, glossas et varias lectiones addidit; cuius 
additamenta fere non curavi. — Scholia ipse contuli, glossa- 
rum nonnullas descripsi. 

Laurentianus 32, 52 bomb. saec. XIV. Descripsit D 
Schroeder 1. 1. p. 281; cfr. Mommsen parerg. Pind. p. 4— 6. 
Contimet Pindari carmina omnia; Pindaro alligatus est 
alius codex, qui Theocriti carmina continet. Primi qua- 
ternionis primum folium periit; ceterorum margines magnam 

*) Locos ubi codex et editio discereparent fere duobus 
punctis (:) supra vel infra versum positis et in codice et in 
libro impresso significabat, in hoc saepius addito v. c. h. e. 
vetus codex; quae puncta Schroeder Philol. LIV p. 279, quia 
exemplar Ursinianum inspicere non potuerat, Georgio illi qui 
codicem retractavit tribuit. 



VIII Praefatio. 

partem exesi et charta recentiore refecti sunt, in qua manus 
recentissima ex alio codice (Q, Laur. 32, 35) quae inte- 
rierunt scholiorum partes supplere conata est. Ea addi- 
tamenta signavi [D]; sicubi lectionem communi librariorum 
D et [D] opera effectam afferre necesse fuit, quae [D] 
debentur uncinis quadratis inclusi; velut p. 29, 21 [δὲ] τὲ 
[D]D, h. e. δὲ supplevit [D] ante τὲ librarii D. — Codex 
in hac quidem parte (neque enim eadem manus totum 
exaravit) litteris minutissimis, crebris compendiis, calamo 
et crasso et festinanti satis neglegenter scriptus ad legen- 
dum haud facilis, ad conferendum valde lubrieus est. —- 
Contuli scholia, glossas fere neglexi. 

Laurentianus 32, 37 bomb. saec. XIV. Descripsit 
Sehroeder p. 281sq. Continet Theocriti carmina (cfr. 
Ziegler Theocr? p. V); Pindari Olympia et Pythia; tum 
Libanii epistulas alia manu scriptas. Ultimum Pindari 
folium (131) ehartaceum est; continet P. XII 45— 56 vulg. 
cum scholis inde a verbis οἰκοῦσιν εἰς τὴν τῶν Xapí- 
tov (sch. 45) ad fin. (— xàec9évrog τοῦ καλάμου); haec 
omnia manu recentissima ex D descripta sunt. In ceteris 
scholiis manus recens (ΕΠ) raro apparet. — Codicem 
Euangelistae Capiferrei poetae Romani (Nolhac, Bibliothé- 
que de Fulvio Orsini p. 257) olim fuisse ex inscriptioni- 
bus f. 1" (βιβλίον εὐαγγελίστου τοῦ σιδηροχκεφάλου ῥωμαίου 
καὶ τῶν φίλων) et 197" apparet. — Scholia contuli, glossas 
omnes perlegi et si quae notatu dignae videbantur descripsi. 

Laurentianus 32, 35 bomb. saec. XIV. Continet Pin- 
dari Olympia et Pythia eum prolegomenis (p. 4, 9 — 11, 
11 h. ed.), scholiis, glossis (f. 1—897); tum f. 89"—91" 
alia manus (Q^) alteram vitam Pindari et metrica quae- 
dam addidit*). In imo f. 91" eadem manus primum Iliadis 
versum cum scholis scripsit — Qui Pindarum scripsit, 
in scholis varias lectiones vel correetiones supra versus 

*) Huie nomen fuisse Malachiam ex subscriptione f. 89" 
(ὁ μαλαχίας ἐκτέϑεικε τὸ μέτρον ὅτι πολλά ἐστιν ὠφέλιμον sig 
τὴν ποίησιν) conicias. 



Praefatio. IX 

seriptum erat pumice detergeret et in litura meliora re- 
seriberet. — Ex hoe codice vel simillimo eius descripta 
sunt scholia Vratislaviensis D (h. e. tertiae partis codicis Vrat? 
Redigerani tripartiti), quem adhibuit Boeckhius. Signavi 
Vrat.5, sed raro attuli. — Codicis Q scholia contuli, glossas 
fere non curavi. 

Praeter hos libros a me inspecti et partim collati sunt: 
Vaticanus 41 bomb. saec. XIV. Continet praeter vitam ἢ 

Pindari recentiore manu scriptam Olympia et Pythia cum 
scholiis, deinde initium Batrachomachiae. — Contuli vitam, 
seholia O. I et partem O. II, alia passim per omnes Olym- 
pionieas, maxime ubi deficit B; nam fuit cum crederem ex 
hoe eodice Calliergum scholia cod. B supplevisse. 

Laur. 32, 33 bomb. saec. XIV. Continet praeter multa F 
alia Olympia et Pythia cum scholiis et glossis. Scholia O. I 
perlegi et passim contuli, alia pauca, maxime quae ad 
temporum rationes pertinent, notavi. 

Gottingensis philol. 29 bomb. saec. XIIL Descripsit G 
Heyne I? praef. p. LI; Boeckhius I p. XVII. Adhibuit in 
scholiis iam Heyne (cfr. praef. p. XV sq.), postea Boeckhius, 
in primis saltem Olympiis (cfr. praef. vol II, 1 p. V). — 
Continet Olympia (praeter O. I, quod manu rec. additum 
est) et Pythia (usque ad XII, 38 vulg.; quae restant et 
praeterea N. I—III alius recensionis sunt); tum Nicandri 
Theriaca et Alexipharmaea. — Codicem non totum con- 
tuli (quod nune paenitet); sed tantum numerum locorum 
aliquam ob causam memorabilum inspexi, ut omnibus 
scholiis collatis non ita magnum fructum proventurum esse 
sperem. 

Vatieanus 42 bomb. saec. XIV. Continet OlympiaK 
(praeter IV, 17 — V, 6 vulg.) et Pythiorum quattuor prima 
(usque ad IV, 495 vulg.) cum prolegomenis, scholiis, glossis. 
Quantum operae in libro nullius pretii impenderim, referre 
taedet. 

Ambrosianus E 103 sup. bomb. saec. XIII— XIV. Con- N 
tinet Olympia cum scholiis et post haec scholia metrica 
(quibus singula carmina carent) Ὁ. I— XI cum prolego- 



Χ Praefatio. 

menis. Contuli pauca scholia O. I et XIV et omnia 
Quel 

P ^ Parisinus 2403 (V Mommseni) saec. XIII—XIV. De- 
scripsit Schroeder p. 283. Continet Olympia, Pythia, partem 
Nemeorum. Scholia Germani veteribus intermixta habet, et 
omnino cum Caesareo Vindobonensi (U Mommseni) artissime 
coniunctus est (cfr. Mommsen Sch. Germ. p. XXIV). Con- 
tuli prolegomena Ol, multa scholia O. I, partem 0. VI, 
omnia Ὁ. XII, metrica pleraque. [Invitus a siglo Mommseni 
discessi, cum PP signarem; sed siglo V aliter utendum erat. 

Praeterea obiter inspexi: Vat. 902 (L; saec. XIV, non 
XII) turpissimam chartam; Leid. Q 4 (0); Vat. Urb. 144 
(R); Angelicum C, 1, 1; Vat. 121 (T); Marc. 475 (Y). — 
Vindobonensem 130 (U) a Mommseno totum collatum habeo, 
sed rarissime adhibui; eiusdem ex collationibus aliquam 
notitiam habeo codicum O et T. Denique Perusini B 43 
(M) particulas meum in usum eontulit Heiberg. 

De horum eodicum cognatione et auctoritate 
ita hoe loco disseram, ut omissa omni disputatione quid 
sentiam breviter exponam, alibi de iis rebus fusius ex- 
plieaturus. Igitur in O. IL—XII duo diversa scholiorum 
genera exstant, unum solo codice A eiusque apographo 
Redigerano servatum, quod ob id ipsum Ambrosianum 
vocatur, alterum ceterorum omnium qui noti sunt codicum 
commune, quod ab antiquisimo codice B "Vatieanum 
appellavit Mommsen. In O. XIII et XIV, ubi A deficit, 
solis scholis Vaticanis utimur; neque aliter res habet in 
O.I Nam etsi scholia eius carminis etiam codice ἃ 
continentur, tamen hac quidem in parte is est consensus 
eius cum ceteris codicibus, ut non duo genera diversa, 
sed duas recensiones unius generis traditas esse appareat. 
Ex his una codicibus ACFKN, altera (B)DEHQ (cum : 
PR Ang.) continetur; certum eius rei documentum est 
ordo scholiorum O. I, 1, cuius conspectum hoc loco subicio. 



Praefatio. XI 

18^ | 
Tamen FK versus finem sch. 159 mutati alteram recen- 
sionem sequuntur*). Contra D, qui initio O. I cum HQ 
consentit, a sch. fere 97 b ad AC transit ibique usque ad 
finem carminis permanet. — Ex his duabus recensionibus, 
ut hoe statim absolvam, neutram per omnia sequi licet; 
immo ex utraque pro natura loci quae lectio melior vide- 
tur eligenda est. 

Inter codices scholiorum Vaticanorum B tam multa 
habet propria — nam et in rebus minutioribus saepe dis- 
crepat et multo pauciora scholia habet quam ceteri —, 
ut unam quasi classem efficiat, ceteri CDEHQ alteram. 

Ex his rursus E propius quam ceteri a B abest. C (cum 
N, quantum eum novi) recensionem interpolatam et licenter 
mutatam praebet; quae in solo O. XIV a B propius quam 
ceterorum abest. HQ, quibus etiam G sine dubio adnume- 
randus est, unam classem efficiunt, quae plura scholia 
habet quam ceteri. Ex his pleraque recentiora sunt; haud 
pauca ex Ambrosianis transscripta, sed in transscribendo 
interpolata sunt; pauca et vetera et egregia reperiuntur, 

-  *) 159 a. e. f. FK cum C faciunt (Α iam in sch. 157 de- 
ficit); ab 159d (quod in CFK post 159 f legitur) E sequuntur. 



XII Praefatio. 

ex quibus maxime insigne est sch. O.I 33. Denique D 
permulta scholia omisit, alia contraxit; in rebus minutio- 
ribus cum C saepe consentit, sed interpolationis gravioris 
vitio caret. — De reliquis codicibus quos quidem notos 
habeam pauca sufficient. FF et K extra O. I cum E fere 
consentiunt; item P (i. e. V Mommseni) RTU, quorum PU 
Germani scholia veteribus inserta habent. Ὁ eum CN 
aliqua affinitate coniunctus videtur, sed passim cum B 
mirum in modum consentit. M et Y, quorum uterque in 
occidente scriptus est, recensionem interpolatam, sed ab C 
diversam praebent. 

In iis scholuüs Ambrosianis quae solo codice ἃ tradita 
sunt recensio facilis, omnis difficultas in emendatione est; 

nam À cum ab interpolatione liber sit, singula verba 
tam foede corrupta saepe exhibet, ut de vero restituendo 
desperandum videatur. Itaque correctis quae certo iudicio 
sanari posse visa sunt, cetera fere intacta reliqui, sed ut 
corruptelas indicarem et coniecturas dubias cum aliorum 
tum meas sub textu adhiberem. Ubi A cum Vaticanis 
non modo in summa rerum, sed etiam in verbis consentit, 
ilum ducem ita secutus sum, ut nisi aperte corruptus 
esset, eius lectiones etiam omnium Vaticanorum consensui 
praeferrem, consensum autem cuiusvis codicis Vaticani cum 
À certissimum veritatis indicem haberem. Sed ubi solis 
Vatieanis utimur, difficilior est recensio. Neque enim 
codice D, quamquam ceteris antiquior est et haud paucis 
locis solus verum servavit, tamquam certo duce uti licet; 
qui et in scholiis disponendis lemmatisque partieulisve 
velut ἄλλως, ovv, φησί similibus addendis omittendisve 
liberius versatus est et licentis mutationis atque inter- 
polationis passim convincitur*). Accedit quod in scholiis 

*) Duo huius rei exempla afferam. Sch. O.IX 133a et b 
duae glossae sunt, quae cum lemmate carerent, in archetypo 
codicum CDEQ post 184 ἃ falso insertae erant. ln B recto qui- 
dem loco, post 132, leguntur; sed dum transponuntur, et lem- 
mate, cuius ipsa forma (καὶ ὡς παῖς ἐν "Ag dvoug) interpolatorem 



Praefatio. XIII 

Vaticanorum et Ambrosiani communibus ἃ non semper 
cum B, sed saepe cum ceteris facit. Itaque in scholiis 
Vaticanis recensendis eam legem tenui, ut consensum 
CDEQ pro fundamento haberem nec lectiones singulares 
codieis B nisi ubi aperte meliora praeberet reciperem, sin 
autem ad B alius codex, in primis E, accederet, reliquos 
posthaberem. In lemmatis quidem  describendis et si- 
milibus rebus minoribus administrandis certas leges in- 
veniri posse omnino desperavi Ceterum in scholiis de- 
scribendis non eandem diligentiam et verecundiam obser- 
vatam esse, quam in textu boni quidem librarii praestare 
solent, nemini ignotum est. Itaque et quid antiquitus 
fuerit permultis locis dignosci omnino nequit, et in eligendo, 
reiciendo, textu «constituendo sibi constare difficile est; 
qua in re nec mihi satisfeci nec aliis me satisfecisse credo; 
a peritis veniam aliquam impetraturum spero. 

Scholhorum veterum recensio praeter codices quibus 
ipsa tradita sunt etiam commentatores recentioris 
aetatis, qui iis scholiis usi sunt, respicere debet. Thomas 
enim Magister et Triclinius in verbis Pindari inter- 
pretandis nostris scholis passim ita usi sunt, ut ea ad 
verbum fere repeterent. Sed cum neuter eorum meliori- 
bus codicibus quam quos hodie habemus usus sit, ad 
textum constituendum parum adiumenti afferunt. Item 
Is. Tzetzes, dum scholia metrica in versus redigit, codice 
usus est nostri Q simillimo. Eorundem sceholiorum metri- 

corum Triclius novam dedit recensionem et quaedam e 
suo ingenio recte emendavit. — Praeter Byzantinos Pin- 
dari commentatores etiam Jo. Tzetzes in variis scriptis 
suis nostris scholis usus est; cuius locos plerosque debeo 
humanitati Scheerii, qui ex copiis suis quae in rem 

arguit, locupletatae et ἢ in νιχήσας mutato ad similitudinem 
iusti scholii 132 b redactae sunt. — Sch. O. XIII 116 e (p. 380, 
20. 21) ὀμόσας in ὁ μέγας, ἐπικουρίαν in ἐπιορκίαν corrupta 
erant (ὀμόσας tamen servaverunt EQ); itaque B δι᾿ ἐπιορκίαν 
᾿Αϑηνᾶς in δι’ ἐπιορκίαν ϑέμενος, Óv ᾿Αϑηνᾶς mutavit, cum 
ceteri δ ἐπιορκίαν simpliciter retinerent. 



XIV Praefatio. 

erant liberalissime mecum communicavit. 'CTzetzem uberiora 
quam nos scholia Pindariea habuisse ex uno aut altero 
loco (O. VII 36) efficere voluit Scheerius; equidem dum 
eam rem in medio relinquo, eiusmodi locos inter textum 
et apparatum integros expressi, ceteros ibidem nominare 
satis habui. Denique aliorum quoque scriptorum 
loeos cum scholüs Pindaricis aliqua affinitate coniunctos 
ut potui conquisivi et eandem rationem secutus, si qui 
ex commentariis Pindaricis a nostris diversis petiti esse 
visi erant, descripsi, reliquos dumtaxat nominavi. Neque 
tamen occultissima et remotissima quaeque investigare aut 
propositum fuit aut, si fuisset, tempus sivisset; itaque aliis 
qui maioribus doctrinae subsidiis instructi in hoc genere 
elaborare volent, sat multa relieta esse certum habeo. 
Quamquam ad verba scholiorum emendanda exiguus fructus 
ex tali labore peti posse videtur. 

Editionem meam ita institui, ut ex sex illis codi- 
cibus ABCDEQ scholia quidem omnia reciperem, glossas 
autem, postquam in singulis codicibus plane diversas esse 
vidi, fere neglegerem. Ex solo codice B glossas prima 
manu scriptas, quas re vera ad vetera scholia pertinere 
apertum est, omnes recepi; item ex E varias lectiones 
inter versus adscriptas. Ex codicibus quorum partes tan- 
tum collatas habui, H saepius adhibui, ne in quibusdam 
scholiis sola Q auctoritate confiderem; reliquos ubi e re 
visum est in apparatu nominavi, sed eorum lectiones etiam 
sicubi enotatas habui omnes apponere minime volui. — 
Scholia a codicibus aliena et ex alis auctoribus ad- 
sumpta inter textum et apparatum ferri iam supra de- 
monstravi. 

Scholia Ambrosiana et Vaticana, ut par est, separata 
tuli, exceptis iis locis (sunt autem pauci), ubi Α cum 
Vaticanis ita consentit, ut ex utrisque unus textus com- 
mode effici possit. Ad singula scholia sigla codicum ex 
quibus desumpta sunt in margine apposui. Scholia diversi 
generis vel ad diversa lemmata pertinentia εἰσϑέσει et 
numero versus addito, scholia eiusdem generis et lemmatis 



Praefatio. XV 

spatio relicto distinxi*). Praeterea quae ad eundem versum 
pertinent litteris velut a b ec additis numeravi. Qua in 

re id quod his quidem in scholüs fieri necesse erat, magis 
commodo eorum qui hac editione usuri sunt quam ipsi rei 
et veritati consului; neque enim fieri potuit ut scholia 
diversae originis ubique secernerentur aut quae ab initio 
unum fuerunt non aliquando dirimerentur. Cum illis litteris 
spatiisque ita coniuncta sunt sigla codieum in margine ad- 
posita, ut ubieunque ponuntur, ad initium novi scholii 
spatio et littera signati referantur, ubi omittuntur, ex 
proximo superiore loco repetenda sint. Quodsi quando 
eodex aliquis partem tantum scholii servavit, ad lineam 
transversam ( | ) in textu interpositam sigla marginis re- 
feruntur; eademque linea usus sum, si in uno textus versu 
plura spatia occurrunt, ut ad cuius scholii initium sigla 
referrentur indicarem. Ceterum universa haec ratio, qua 
quibus ex codicibus unumquodque scholium parsve scholii 
edatur extemplo perspicuum fit, ut ad usum facilis et 
commoda est, ita solis verbis paulo difficilius explicatur. 
Scholia in eodem codice repetita esse siglis velut Οὗ", Q*is 
indicavi. Siglo uncinis incluso, velut (C), significatur, 
diserepantias eius codicis solito graviores (ut in OC vio- 
lentas mutationes, in D absurdas omissiones) in apparatu 
omissas esse; quod praeter CD raro vel nusquam feci**). 

Propter eam codicum naturam quam supra (p. XIII) 
demonstravi, apparatum criticum tota lectionum farra- 
gine onerare editoris non est; immo singulorum codicum 
natura et quae inter omnes intercedat ratione perspecta, 

*) In codicibus plerisque singula scholia, quae quidem lem- 
mata habeant, tribus quatuorve punctis ('* vel -.) distin- 
guuntur; post lemmata duplex fere punctum (:) ponitur. Sed 
propter universam scholiorum nostrorum naturam, quam infra 
demonstrabo, tota haec distinguendi ratio adeo nullius momenti 
est, αὖ eam in editione mea sciens praetermiserim. 

**) In B eadem ratione uno alterove loco (velut p. 342, 18) 
usus sum, ut scholium in ceteris codicibus separatum ferri, in 
B alio loco textui insertum esse significarem; sed lectiones 
codicis B in apparatu nusquam sciens omisi. 
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quidquid re vera traditum est, religiose adhibere, cetera 
abicere debet. Itaque in universum eas mihi leges pro- 
posui ut omnes quisquilias, velut accentuum spirituumve 
rationes ἃ vulgata abhorrentes, Ny paragogieum additum 
omissumve, similia praeterirem; deinde etiam singulos 
singulorum codicum errores vel interpolationes, ubi de 
vera lectione ex ceteris constaret, omitterem. A priore 
lege raro nec fere nisi in ἃ et B discessi; alteram ita 
observavi, ut cautior quam audacior videri mallem.  Ita- 
que primum ubicunque unius vel duorum codicum fide 
textus constat, eorum ne apertissima quidem vitia praeter- 
misi. Deinde codicis ἃ omnes lectiones attuli, etiam in 
Ὁ. I, nam in ceteris carminibus id facere res ipsa coáégit. 
Item ecodieis B omnes lectiones adhibui, quod et omnium 
antiquissimus est et multa habet singularia. (In ceteris 
Vaticanis legem severius tenui; tamen et ex E praeter 
itacismos et similia omnia fere attuli, quod is codex in 
rebus quibusdam, ut in ordine scholiorum, fideliorem quam 
ceteri archetypi imaginem praebet; et ubicumque duo 
pluresve codices in eadem lectione ita consentiunt, ut ex 
eo consensu non modo ad textum constituendum, sed ad 
affinitates codicum diiudiceandas aliquid effici posse videa- 
tur, talia omnia diligenter adnotare volui. Quo factum 
est ut in O. I, ubi codices in tres quatuorve classes omnes 
ad eundem archetypum redeuntes discedunt, apparatus 
paulo uberior quam in ceteris carminibus evaderet. ltem 
ubieumque B abest, ex codicibus DEQ nihil fere quod 
ullhus momenti esse videretur praetermisi. Contra codicis 
interpolati O lectiones singulares, utpote quae ad textum 
constituendum plerumque nihil omnino valeant, ne appa- 
ratum ultra omnem modum inutiliter onerarem, permultas 
omisi; de hoc igitur codice ex silentio meo concludere non 
licet. Denique etiam animi causa nonnulla quae ad som- 
nolentiam vel licentiam librariorum illustrandam pertine- 
rent me addidisse fateor. Ut autem ratio mea ad diiudi- 
candum facilis et aperta esset, in uno carmine O. XII omnes 
lectiones quas in apparatu praeterii in fine huius prae- 
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fationis exposui. — De singulis codicibus hoe addo, D negle- 
gentissime scriptum esse et in omittendo saepe incredi- 
bilem in modum peccare; H vitiis minutis et futtilibus 
abundare; Q plerumque diligenter scriptum esse, sed passim 
multa vitia in breve spatium quasi congerere, ut arche- 
typum eius ad legendum varium fuisse conicias. 

In apparatu O. II—XII consensum codicem Vaticano- 
rum, ubi Ambrosiano opponuntur, siglo V significavi; idem V 
in O. I facere nolui; ne ad consensum AC(DFK) signifi 
candum novum siglum introducerem. Ceterum illo siglo V 
leetio archety pi Vaticanorum, singulis singulorum codicum 
vitiis praetermissis, notatur. — Siglo uncis incluso, velut (E), 
significatur, eum codicem in ea quidem lectione qua de 
agitur cum ceteris consentire, sed aliquo vitio in apparatu 
omisso laborare. Ut ad pag. 142, 13 notatum est: πεὲμ- 
πταμέροις B(C)DQ: πεμπταμέτροις E; C enim πεμπταμέραις 
habet, quod non fuit indicandum. Similem in modum 
verba partesve verborum in apparatu uncinis inclusi, ubi 
duo pluresve codices in minutiis discrepant, in summa re 
eonsentiunt. Ut O. XIV metr. epod. γ΄ (p. 389, 4. 5), ubi 
᾿Δλκμαιόνειον habet D, "4ÀAxuotóviov E, in apparatu est: 
"Alxucióv(s)ov DE. Denique iisdem uncinis usus sum ad 
terminationes vocabulorum in codicibus (maxime AB) per 
eompendium omissas significandas; velut .,λήγίων) A" signi- 

ficat, in À Mi vel simile quid, non λήγων aut Awy scriptum 
esse. Eiusmodi autem compendia ibi tantum notavi ubi 
de vera lectione aliquam ob causam dubitari posse vide- 
tur, quam ob rem etiam interrogationis siglum saepius 
addidi, ut 145, 17 χκατασχευαστ(ὴν) DH, quod compen- 
dium utriusque codicis et in κατασκευαστὸν solvi potest. 
Ubi plures codices in eadem lectione consentiunt, sed unus 
eorum eam compendio obseuravit, siglo velut E'? usus 
sum: ut p. 49, 15 Πέλοπος AC(E'P?) K significat, in E 

πέλο (non πέλοπος nec πέλοπ) scriptum esse, quod et 
Πέλοπα solvi possit. —  Uncinis quadratis [ ] verba litte- 
rasve quae hodie legi nequeunt inclusi; litteras dubiae 

ScHOL. IN PiNxDpARUM ed. Drachmann. b 
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lectionis punctis infra positis notavi. Haec signa in B 
fere solo occurrunt; neque tamen ubicunque in B scrip- 
tura obscurata est, in apparatu dubitationis signa posui, 
sed ibi tantum ubi de vera lectione aliquam ob causam 
dubitari posse videtur. — Signum interrogationis ad siglum 
eodicis appositum ad eum solum codicem pertinet cuius 
siglo appositum est; ut BDE? significat, de lectione codi- 
cum BD constare, de E non item. Hoc autem siglo eo 
consilio usus sum, ut quid in codice seriptum esset certo 
distingui non posse indicarem; dubitationes meas de colla- 
tionis fidelitate, ut suboriri fere necesse fuit, ita lectori- 
bus obtrudi nulla ratio est. 

Ordinem scholiorum qui in codicibus est, si a mea 
editione discrepat, diligenter notavi, post singula scholia 
numero scholi quod in codice sequitur litteris minutis 
expresso. Et hoc quidem ideo necessario faciendum erat, 
quod si ordo scholiorum ignoratur, multae discrepantiae 
in lemmatis positae recte intellegi non possunt; sed nescio 
an etiam dispositionem cuiusque codicis tabella composita 
ilustrare debuerim. In disponendis scholis magnopere 
differunt codices. Scilicet archetypi codicum nostrorum 
eiusdem generis fuerunt cuius etiamnune sunt codices Ari- 
stophanis et Homeri Pindaricis pluribus saeculis vetustiores, 
qui scholia alia in margine exteriore scripta, alia in mar- 
gine superiore vel inferiore addita, glossas autem inter 
ipsos vergus insertas habent. At in iis codicibus Pinda- 
ricis quibus nos utimur haec omnia in unum corpus 
scholiorum marginalium conflata sunt (nam glossae inter- 
lineares omnes fere praeter codicis B recentiores sunt). 
Ut in Olympioniearum prima Α post scholia cuiusque 
paginae archetypi glossas eiusdem iusto ordine collocavit, 
in ceteris carminibus glossas scholiis fere intermixtas habet. 
Inter Vaticanos praeter ceteros E vestigia antiquae formae 
servavit, reliqui diversae originis scholia plus minusve in 
ordinem redegerunt. Itaque ordine scholiorum et lemma- 
tum ratione diligenter observatis vetera scholia marginalia, 
quae lemmate antiquitus tradito plerumque insignia sunt, 
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ἃ paraphrasibus et historiis, quae lemmate fere carebant, 
itemque a glossis brevibusque adnotationibus interlineari- 
bus vel intramarginalibus distinguere saepe licet; denique 
scholia recentiora et quae ex recensione Ambrosiana in 
quosdam codices Vaticanos translata sunt saepe ipso ordine 
arguuntur. Haec omnia typis exprimere, in ea praeser- 
tim editione in:qua ordo scholiorum numeros versuum et 
ordinem lemmatum necessario sequatur, infinitae dubita- 
tionis opus fuisset; sed tamen ubicunque ordo in codicibus 
turbatus certa antiquae formae signa praebebat et dispo- 
nendi aliquam libertatem relinquebat (nam alioquin codi- 
cum ordo cum ratione huius editionis consentiens sequen- 
dus erat), primo loco vetera quae visa erant scholia (glossis 
illa quidem saepe interspersa), cetera additamenta dein- 
ceps quantum fieri potuit collocavi. 

Edita sunt haec scholia primum Romae a. 1515 a 
Zacharia Calliergo Cretensi (r). Is in scholiis pro funda- 
mento editionis habuisse videtur codicem B, sed ut etiam 
ex aliis codicibus (non ex solo H, ut putabat Mommsen 
praef. ed. mai. p XV not. 16 et suppl. p. 96) tota scholia 
et lectiones a B discrepantes reciperet. Eius textum secuti 
sunt editores posteriores usque ad Boeckhium; quorum 
consensum littera v signavi. Paucas novas lectiones e 
codice nescio quo petitas praebet margo editionis Bru- 
bachianae (Francofurti 1542); etiam pauciora correxe- 
runt editores Oxonienses (1697). Primus D. Beckius 
in editione Lipsiae a. 1792 emissa et editionem principem 
diligenter excussit et haud pauca ex ingenio suo correxit. 
In scholiis metricis emendandis Beckio praeierat Pauwius 
Notis in Pindarum (Trajecti ad Rh. 1747). Beckii editio 
scholiorum fundamentum fuit Heynianae (h) alteri maiori 
(a. 1798), in quam primum scholia recepit; sed praeterea 
Heynius codicem Gottingensem passim inspexit*). Postremo 
Boeckhius codicibus Gottingensi et Vratislaviensibus usus 

*) Usus sum editione Heyniana Lipsiensi a. 1817, quae 
repetitio est ed. Gottingensis alterius (1798). 

b* 
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novam prorsus formam his scholiis induit et admirabili 
quae in illo fuit doctrina adiutus plurimos locos emen- 
davit. Sed neque codicum satis plenam notitiam habuit 
nec scholia diversi generis ubique separavit, augendi quam 
distinguendi studiosior — Lectiones vulgatas ubi a 
mea discrepant in apparatu plerumque commemoravi, ex- 
ceptis tamen lemmatis similibusque rebus, in quibus primus 
editor satis libere versatus est; neque vero si qua scholia 
vel apud Boeckhium vel in mea editione vulgatis nova 
accesserunt, notandum duxi. In recentioribus editionibus 
si qua a vulgatis abhorrentia inveni, ad primum auctorem 
relata diligenter adnotavi; sed ex Boeckhianis multa omit- 
tenda erant, quod is Ambrosiana cum Vaticanis haud raro 
ita coniunxit, ut novum textum efficeret. Quae ad scholia 
nostra emendanda praeter editores contulerunt viri docti, 
ut potui conquisivi; sed pauci ipsa scholia dedita opera 
tractaverunt, in quibus praeter Lehrsium (Die Pindar- 
scholien. Lipsiae 1873) h. 1. nominabo Horn (De Ari- 
starchi studiis Pindaricis. Diss. Gryphiswald.1883); Feine 
(De Aristarcho Pindari interprete. Diss. Jenens. 1883); 
Sybel (De scholiis vett. in Pindari carmina. Diss. Mar- 
burg. 1872). Ad scholia Ambrosiana O. I et II emendanda 
nonnihil contulit C. E. Ch. Schneider (Apparatus Pindarici 
supplementum. Vratislaviae 1844). Cetera per editiones 
-Pindari, annales philologicos, miscellanea veterum virorum 
doctorum adeo dispersa leguntur, ut multa me fugisse 
certus sim. Coniecturas ad verba Pindari pertinentes, quas 
viri docti ex scholiis petiverunt, silentio praetermisi, ut 
verum fateor, deterritus exemplo Abelii. 

Restat ut gratias agam iis viris doctis qui studia mea 
variis modis adiuverunt. Quantum debeam Schroedero, 
ex ipsa hac editione parum apparet; qui non solum 
plagularum corrigendarum taedio suscepto ad textum et 
apparatum emendandum plurima contulit, sed etiam per 
multos annos et consilio et labore ita mihi adfuit, ut et 

in universa re et in singulis administrandis vix quicquam 
eo nesciente novaverim.  Apographum codicis Ambrosiani 
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Eduardo Sehwartz, collationes cum B tum aliorum codi- 
cum Tychoni Mommsen accepta me referre iam supra 
dixi; hune quidem interim mortem obiisse eo magis doleo, 
quod et doni tanta liberalitate homini sibi ignoto traditi 
et operis tot annis ante a se incohati, iam vero ab alio 
ex parte perfecti rationem nemo meliore iure reposcere 
potuisset. Sceheerii benevolentiae me auctarium testimo- 
niorum debere iam supra demonstravi. Praeter Heibergium, 
Schroederum, Hudium etiam Carolus Hólk nonnullos locos 
codieum Laurentianorum, de quibus dubitatio inciderat, 
meum in usum inspicere voluit. Denique institutis 
Carlsbergico, quod otium ad haec studia necessarium 
liberalitate sua mihi paravit, et Hielmstierne-Rosencro- 
niano, cuius opibus sublevatus codicum conferendi causa 
peregrinationes feci, praefectisque bibliothecarum Vaticanae 
Ehrle, Laurentianae Biagi, Ambrosianae Ceriani, Pari- 
sinae Omont vv. cll, qui eadem omnes humanitate codices 
conferendi laborem quantum in iis fuit faciliorem mihi 
reddere voluerunt, gratum animum libenter profiteor. 

Seribebam Hauniae mense Januario a. MDCCCCIII. 

A. B. Drachmann. 
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Hoe supplemento continentur omnes lectiones codicum 
CDEO, quae in apparatum non receptae sunt. 

p. 848, 7 [ἱ]μεραι[ὦ] ἃ || δολιχοδρόμῳ] alt. o corr. in & D 
m.rec.|| zó9(u)E 9 καὶ]καὶ ἡ — 15 Πινδαρικὸν] IIwó. τρί- 
μετρον (** || Στησιχορείου] στησιχόρ(ου) D p. 949,4 Στησιχο- 
ρείου] στησιχόρ(ου) D ὅ στησιχόριον E (alt. ν᾽ ex corr.?) 
18 «voco? C | of ὀλυμπιάδι C 19 τὴν] τῶν C || εἰκοστὴν 
ἐννάτην] κγ΄ € | eveciotou£vic] alt. c ex corr. € p. 350, 1 
πρὸς] παρὰ Q»* (al. atram.) | ἐν] ὡς ἐν C (oc linea subduxit C?) 

2 τῶν νικηφόρων C (và νικηφόρῳ C?) 4 δὲ om. C || μέρας 
καὶ in D legi nequeunt 10 ἐλευϑερίου om. C 10.11 Ei- 
ρήνην] prius » ex corr. E (ex 9?) 14 Τύχη] ὦ τύχη Q || περὶ] 
παρὰ E 24 πόλεμοι om. C 25 ὅτι om. € p. 951, 1 
ἧς] ἑξῆς C 9 πολλόκις] πολλῶ γῆς D 11 in τὰ corr. 
obsc. C 12 aigóusv« DE 20 παρμοὺς DE || φήμας] φήλας D 

21 ὡς] καὶ ἃ p. 952, 8 περὶ] παρὰ C (cp.) 4 παρὰ] 
περὶ C | τόνδε] τόντε C** 6 πράξεως om. € 6 πιστὸν] 
πιστῶν D || παρα] περὶ C 8 φησι) φασι D 16 11] ἔμπαλιν 
τέρψιος C 19 τἀναντία D 21 περιτυχόντες] περιπεσόντες 
0" p. 9583, 1 ἐπειδὴ) ἐπεὶ δὲ ἢ 3 ὕστερον] ὑπὲρ C || 
ἐκτήσατο] ἐκτήσαντο CÜü** ἐχτίσαντο (P9 δὅ δὲ om. C 6 xal 
- παραγενόμενοι] εἰς μέγα ἐσθλὸν ἐλϑόντες Ὁ 16 ἀντὶ) ἀντ E 

p. 864, 1 évóoudzoc] om. C ἐνδομάχης D ἐνδομάχ(ης ὃ) Ε 
2 ξῷον]) ξῆν € 8 τοῦτο om. ἢ || ἀξιον] ἄξια € 4 Ori] 

-- (i. e. signum novi scholii) υἱὲ φιλάνορος" C || ἔφυγεν ἐκ τῆς 
πατρίδος] ἐκ τῆς πατρίδος ἔφυγεν C 5 ἄλλως om. C || vo? Φ. 
υἱὲ om. Ὁ 7 àv καὶ ἀπώλετο om. C | tc] τῆε Q0** 8 μόνον] 
μόνος ἢ 9 ἐνοικίδιος] ἐν οἰκιδίοις C ἐνοικιδίοις Qd 10 ὁ 
(a1t.)] ἡ ἃ 11 στερήσας --- 12 πατρίδος] ἐστέρησαν (corr. in 
-«g m. 1) os τῶν οἰκείων καὶ ἀναχωρῆσαι τῆς πατρίδος πεποι 
ήκασι C 12 τὸν] τὴν Ὁ 18 ὀλυμπιᾶσιν Ε 15 ἐν 
om. C 18 προέβη] γέγονε € 21 στεφανωσάμενος om. C || 
δὲ om. € 28 ταύτης om. € || τὴν om. € p. 955, 1 καὶ 
ἐν ᾿Ισϑμῷ om. C | ϑερμὰ] om. € 9£ouc D 2 ἐν τῇ ἹἹμέρᾳ 
ὑψοῖς) ὑψοῖς ἐν τῇ ἱμέρᾳ (ἡμέρᾳ Ὁ") € 8 αὐτὴν om. C 
ΤῊ om. Ὁ 18 Νύμφας] νύμφης D 16 οὐδενὸς] δουδε- 
νὸς D 
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Praeter locos scholiorum recentiorum in apparatu homi- 
natos afferre debueram etiam hos: 

p. 246, 21—247, 5 cfr. Thom. 292, 3. 
De348, 195q. — Germ. 294, 11. 
p. 276, 1—3 cfr. Thom. 317, 20. 
p. 276, 22—26 cfr. Thom. 319, 5. 
Dum ad scholia metrica recentiora sero attendo, correc- 

tiones nonnullas a Triclinio factas vel mihi vel aliis tribui. 
Sunt autem hae: 

p. 13, 4 τὸ δ᾽ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, σύνϑετον ἦτοι ἀσυνάρτητον 
ἐξ ἰαμβικοῦ διμέτρου βραχυκαταλήκχτου.... καὶ τροχαϊκοῦ πενϑη- 
μιμεροῦς Tricl. p. 48, 10. 

. 51, 9 διπλοῦς ἴαμβος καὶ διπλοῦς τροχαῖος Tricl., b 

. 57, 10 τροχαϊκῆς ego: τροχαίου codd. τροχαίων "Tricl. 

. 68, 4 E ego (ἰαμβικὴ 'Tricl.) 
105, καὶ add. Tricl. 
105, 10 ἀπὸ] ἐκ Tricl. ft. recte 
198, 19 ἀναπαίστων Tricl. 
128, 15 suppl. et Tricl. 
152, 18 δίμετρον ὑπερκατάληκτον Tricl. 

. 936, 23 8q. cfr. Tricl: ὁ δὲ α΄ ποῦς τοῦ α΄ κώλου ἀντὶ 
ἐωνικοῦ παίωνα β΄ ἔχει 

p. 266, 1. 2 καὶ διπλοῦς ἴαμβος add. Tricl., v 
Praeterea in apparatu et in testimoniis suppleri et corrigi 

possunt haec: 
. 88, 3 ἧστ᾽ A (non AQ): ἦσϑ᾽ HOr 
; 43, 17 μήν] δέ CD (delend. signum interrogationis) 
60, 5 cfr. Bekkeri anecd. I, 203, 12 

c 66, 4 ἃ cum DEH, non cum € facit 
. 61, 8 ἀδελφοῖς etinm Q0 (non ἀδελφούς) 
. 68, 16 cfr. Cram. anecd. Par. I, 286, 27 
69, 1—20 cfr. id. ibid. 15—27 
15, 9 ὅτι ἀϑορύβως] οὐδ᾽ ὁπότε ἀϑορύβως Schoemann 

. Anz. XVI (1886), p. 87 
. 99, 18—20 cfr. Cram. anecd. Par. I, 264, 25 
| 201, 17 αὐδάσομεν 050 

p. 113, 5 post ἄνακτα ad sententiam explendam ἱκετεύοντας 
vel simile quid deesse putat Crusius Roscheri lex. myth. I, 2824 

Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ Ἢ Ὁ Ὁ ns 
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p. 120,11 ἄγαν ὡς (non ἀγανῶς) etiam E 
p. 120, 15 μέντοι γε (non μέντοι) etiam ἢ; itaque μέντοιγε 

in textu ponere debui 
p. 144, 4 Γελώων iam Horn de Aristarchi studd. p. 30 
p. 159, 1 τὰς ἑπτὰ πυρὰς (εἶναι τῶν στρατιωτῶν τῶν ἐν 

ἑκάστῃ πύλῃ» ἀπολομένων Schoemann 1]. 1. p. 89; probabiliter, 
Si ἐν ἑκάσταις πύλαις scribas 

p. 159, 1 8q. οὕτω [καὶ b E ALHn ins "Aouovióeg γράφει" 
“χαὶ πυρὰς — ἑπτὰ πυραί.....᾽ Radtke Herm. 36 (1901) p. 49 n. 1 

p. 164, 15 cfr. Steph. Byz. Πιτάνη 
p. 182, 29 cfr. Bekkeri anecd. I, 90, 23: δωρῆσαι ἀντὶ to) 

δωρήσασϑαι. Πίνδαρος Ὀλυμπιονίκῃ 
p. 191,17 ᾿Δρίσταρχος" (εἶπον ἀντὶ τοῦ εἰπέ") τοῖς κατὰ 

(cetera ut Horn) Schoemann 1. ]. p. 90 
p. 289, 16 cfr. EM 426, 30 
p. 345, 17 pro € scribend. C?. 



Index siglorum. 

A  —Ambrosianus C 222 inf. 
A** — A ante correctionem 
A?' — À post correctionem 
A**'* vel A* *?'" — AÀ post correctionem (ubi quid ante correctio- 

nem fuerit dinosci nequit) 
Αἱ -— A infra (in ipso textu) 
A* — A supra versum 
A*? — À compendio (81 compendium in omissa terminatione 

consistit; cfr. p. XVII) 
As ' — glossa interlinearis codicis A 
Αἴ — scholium marginale (extra ordinem scholiorum scriptum) 

codicis A 
A*, A^ — A priore, À posteriore loco (ubi idem scholium bis 

scriptum est) 
B -— Vaticanus 1332 
C — Parisinus 2774 
D — Laurentianus 32,52 
[D] — eiusdem supplementa ex Laur. 32, 35 (Q) petita; cfr. 

pag. VIII 
E — Laurentianus 32, 37 
F —Laurentianus 32, 33 
G — Gottingensis philol. 29 
H — Vaticanus 41 
K — Vaticanus 42 
L — Vaticanus 902 
M — Perusinus B 43 
N — Ambrosianus E 103 sup. 
0 — Leidensis Q 4 
P — Parisinus 2408 (V Mommmseni) 
Ὁ — Laurentianus 32, 35 
Q^ — Q posteriore loco (cfr. pag. VIII) 
R — Vaticanus Urbinas 144 
T — Vaticanus 121 
U — Vindobonensis 130 
Y -- Marcianus 475 
V —codicum Vaticanorum consensus (cfr. pag. XVII) 
Ang. — codex Angelicus C, 1, 1 



XXVI Index siglorum. 

Red. — Vratislaviensis Redigerani 40 prima pars (cfr. pag. V 8q.) 
Vrat$. — eiusdem tertia pars (cfr. pag. IX) 
O — Ambr. C 22 sup. (Thomanus) 
— Boeckh (editio Boeckhiana) 
— Heyne (ed. Heyniana Lipsiensis ἃ. 1817) 
— editio Romana a. 1515 
— textus vulgatus (a Romana usque ad Heynianam vel 

Boeckhianam) 
Ab. — Abel (editiones Abelianae scholiorum veterum in Nemea 

et Isthmia a. 1884, recentiorum in Olympia et Pythia 
a. 1891) 

Beck — editio Beckiana (altera non mutata, Lipsiae 1811) 
Bothe — Pindar von F. H. Bothe, Berlin 1808 
Brub. — ed. Brubachiana (Francofurti 1542) 
Gedike — Pindari carmina selecta ed. Fr. Gedike, Berol. 1786 
Oxon. — ed. Oxoniensis (1697) 
Stephanus — ed. Pauli Stephani, 1599 

Cz 

n. l — non liquet 
8. 8. — supra scripto vel scriptis 
l — lemma (lemmatis, lemmati etc.) 
() includuntur: 1) terminationes compendio omissae; 2) sigla 

codicum quorum lectiones omittuntur (cfr. pag. XV. XVID; 
3) partes verborum in quibus codices discrepant, ubi ea 
discrepantia non notatur (cfr. pag. XVII) 

[ ] includuntur: 1) verba partesve verborum quae in codicibus 
olim fuerunt, sed hodie legi nequeunt; 2) supplementa 
librarii [D] 

| ad sigla codicum in margine apposita pertinet (cfr. pag. XV) 
Punctis infra litteras positis litterae dubiae lectionis no- 

tantur. 

Pindari carmina et fragmenta ad editionem Schroede- 
rianam, Hesiodi loci ad editionem Rzachianam minorem, 
Comicorum Atticorum fragmenta ad Kockianam citantur. 



Βίος Πινδάρου. 

, e M - ἘΠ ; - ; " , 
Πίνδαρος ὃ ποιητῆς Θηβαῖος nv &x Κυνοκεφάλων κῶμὴ 

δέ ἐστι αἵκή᾽ υἱὸς δὲ Δαϊφάντου. κατὰ δ᾽ ἐνίους Παγώνδα. ς 9 , S 4 
μὴ M , 9 n - Α A] ' 

Svo, δὲ Σκοπελίνου αὐτὸν γενεαλογοῦσι. τινὲς δὲ τὸν Σχο- 
πελῖνον πατρωὸν αὐτοῦ γενέσϑαι καὶ αὐλητὴν ὄντα τὴν τέχνην 

5 διδάξαι. μητρὸς δὲ Κλεοδίκης᾽ οἱ δὲ Κληδίκης γράφουσι. 
»" M kil e , e , ΑΙ 520 ᾿ 

παῖς δὲ ὧν ὁ Πίνδαρος, ὡς Χαμαιλέων xci Ἴστρος φασὶ, 
περὶ τὸν Ἑλικῶνα ϑηρῶντα αὐτὸν ὑπὸ πολλοῦ καμάτου εἰς 
ὕπνον κατενεχϑῆναι, κοιμωμένου δὲ αὐτοῦ μέλισσαν τῷ στό- ppt, u P 

» rr » 

ματι προσκαϑίσασαν κηρία ποιῆσαι. οἵ δέ φασιν ὅτι ὄναρ 
10 εἶδεν ὡς μέλιτος καὶ κηροῦ πλῆρες εἶναι αὐτοῦ τὸ στόμα. καὶ 

ἐπὶ ποιητικὴν ἐτράπη. διδάσκαλον δὲ αὐτοῦ ᾿4ϑήνησιν oí 
μὲν ᾿4γαϑοκλέα, οἵ δὲ ᾿Ζπολλόδωρον λέγουσιν. ὃν καὶ προὶ- 
στάμενον κυχλίων χορῶν ἀποδημοῦντα πιστεῦσαι τὴν διδα- 
σχκαλίαν τῷ Πινδάρῳ παιδὶ ὄντι, τὸν δὲ εὖ διακοσμήσαντα 

15 διαβόητον γενέσϑαι. ἔρεισμα δὲ τῆς Ελλάδος εἰπὼν ᾿4ϑή- 
νας (fr. 1760) ἐζημιώϑη ὑπὸ Θηβαίων χιλίαις δραχμαῖς ἃς 

1 St. Byz. Κυνὸς κεφαλαί 6 Paus. 9, 23, 2. Philostr. im. 
2, 12. Ael. v. ἢ. 12, 45. Anth. Plan. 305 16 Isocr. περὶ &vrió. 
166. [Aesch.] ep. 4, 2 sq. Paus. 1, 8, 4. Tzetzes ad Hes. Op. 412 
(p. 224 Gsfd.) 

Vitam Ambr. primus edidit J. G. Schneider ante Nicandri 
Theriaca e cod. Vratisl; repetiit post Boeckhium C. E. Chr. 
Schneider app. Pind. suppl. (Vratisl 1844) p. 44 1 Κυνοσχε- 
φαλῶν b cl. Steph. Byz. s. v. (οἱ Κυνοκέφαλοι Eust.) 4 πα- 
τρωὸν b (zdroov sive πατρωὺν Eust): πάτρωον 5 Κλειδίκης 
Eust. vit. metr, recte? — 7 ϑεριοῦντος ap. Eust. (p. 22, 19 Ab.) 
cj. Unger Theb. par. p. 190 10 εἶναι A: γεγόνοι Eust. εἴη 
cj. Westermann 16 χιλίαις δραχμαῖς Eust: χιλίας δραχμάς 

ΟΗΟΙ,.. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 2x 
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ἐξέτισαν ὑπὲρ αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖοι. ἦν δὲ οὐ μόνον εὐφυὴς 
ποιητὴς, ἀλλὰ καὶ ἄνϑρωπος ϑεοφιλής. ὁ γοῦν Πὰν ὁ ϑεὸς 
ὥφϑη μεταξὺ τοῦ Κιϑαιρῶνος καὶ τοῦ Ἑλικῶνος ἄδων παιᾶνα 
Πινδάρου διὸ καὶ ᾷσμα ἐποίησεν εἰς τὸν ϑεὸν ἐν ᾧ χάριν 
ὁμολογεῖ τῆς τιμῆς αὐτῷ, οὗ ἡ ἀρχή (fr. 95): ὦ Πὰν Πὰν 
᾿ἀρχκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ. ἀλλὰ καὶ ἡ 
Ζημήτηρ ὄναρ ἐπιστᾶσα αὐτῷ ἐμέμψατο, ὅτι μόνην τῶν ϑεῶν 
οὐχ ὕμνησεν" ὃ δὲ εἰς αὐτὴν ἐποίησε ποίημα οὗ ἡ ἀρχή (ἔτ.8 7)" 
Πότνια ϑεσμοφόρε χρυσάνιον. ἀλλὰ καὶ βωμὸν ἀμφοτέρων τῶν 
ϑεῶν πρὸ τῆς οἰκίας τῆς ἰδίας ἱδρύσατο. Παυσανίου δὲ τοῦ 
“Ἰακεδαιμονίων βασιλέως ἐμπιπρῶντος τὰς Θήβας ἐπέγραψέ 
Tie τῇ. OUxLo" Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ 
καίετε᾽ καὶ οὕτως μόνη ἀπόρϑητος ἔμεινεν. καὶ ἔστι τὸ νῦν 
ἐν Θήβαις πρυτανεῖον. ἀλλὰ καὶ ἐν Δελφοῖς ὃ προφήτης 
μέλλων κλείειν τὸν νεὼν κηρύσσει καϑ᾿ ἡμέραν. Πίνδαρος 
Ó μουσοποιὸς παρίτω πρὸς τὸ δεῖπνον τῷ ϑεῷ. καὶ γὰρ ἐν 
τῇ τῶν Πυϑίων ἑορτῇ ἐγεννήϑη. ὡς αὐτός φησι (fr. 193): 
Πενταετηρὶς ἑορτὰ βουπομπὸς, ἐν ἃ πρῶτον εὐνάσϑην ἀγα- 
πατὸς ὑπὸ σπαργάνοις. λέγεται δὲ ϑεωροὺς ἀπιόντας εἰς 
Ἄμμωνος αἰτῆσαι Πινδάρῳ τὸ ἐν ἀνϑρώποις ἄριστον. καὶ 
ἀποθανεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ. ἐπέβαλλε δὲ τοῖς χρόνοις 
Σιμωνίδῃ T νεώτερος πρεσβυτέρῳ" τῶν γοῦν αὐτῶν μέμνην- 
ται ἀμφότεροι πράξεων. καὶ γὰρ Σιμωνίδης (fr. 88) τὴν 

2 sch, P. 3, 139. Philogür. im.,2. 19 6 Paus. 9, 28, 8 
9-sch. P 197 4 ἘΠῚ SD 18 Plut. qu. conv. 8,1, 6 

19 Plut. cons. ad Apoll. 14 (p. 109 a) 

1 Ab)nvoioug A* 5 7 om. Eust. | alterum Πάν om. 
ach- p. 9 χρυσσάννιόν (altero o s. 8.) A χρυσανίου b (ad 
fr. hymn. 8). Cfr. Paus. 9, 23, 4 14 ὁ νεωκόρος Eust. 
18 εὐνάσϑην À: ἐβάσϑην 8. εὐάσϑην Eust. 19 ὑπὸ A: ἐν 
Eust. | ϑεωροὺς ἀπιόντας Eust.: ϑεωροῖς ἀπιοῦσιν A id., suppl. 
ἐντείλασϑαι Chr. Schneider (cfr. Plut. cons. ad Apoll. 109 à) 
20 'Azóliove v. Leutsch Philol. 11 p. 17 (cl. eod. ibid.) || Πιν- 
δάρω Α Eust. Πίνδαρος b 21 ἐπέβαλε Eust. 22 Σιμωνίδῃ 
Westermann: Σιμωνίδου A Eust. | πρεσβυτέρῳ À (c ex corr., 
ft. ex o): -oov Eust. 23 cfr. Suid. s. v. Σιμωνίδης 

μ᾿ 0 



Vita Ambrosiana 3 

ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν γέγραφε xol Πίνδαρος (fr. 272) u£- 
μνηται τῆς Κάδμου βασιλείας. ἀλλὰ καὶ ἀμφότεροι παρὰ 
'Iéoovi τῷ Συρακοσίων τυράννῳ γεγένηνται. γήμας δὲ Με- 
γάκλειαν τὴν “υσιϑέου καὶ Καλλίνης ἔσχεν υἱὸν Ζαΐφαντον, 

5. ᾧ καὶ δαφνηφορικὸν ἄσμα ἔγραψεν" καὶ ϑυγατέρας δύο, 
Πρωτομάχην καὶ Εὔμητιν. γέγραφε δὲ βιβλία ἑπτακαίδεκα" 
ὕμνους. παιᾶνας, διϑυράμβων. β΄. προσοδίων B^ παρϑε- 
νίων β΄, φέρεται δὲ καὶ γ΄ ὃ ἐπιγράφεται κεχωρισμένων 
παρϑενίων᾽ ὑπορχημάτων β΄. ἐγκώμια. 9o1yvovc , ἐπινίκων δ΄. 

τ φέρεται δὲ ἐπίγραμμα ἐπὶ τῇ τελευτῇ αὐτοῦ τόδε" 

Ἦ μάλα Πρωτομάχα σε καὶ Εὔμητις λιγύφωνοι 
ἔκλαυσαν πινυταὶ, Πίνδαρε, ϑυγατέρες. 

᾿Δργόϑεν ἦμος ἵκοντο κομίζουσ᾽ ἔνδοϑι κρωσσοῦ 
λείψαν᾽ ἀπὸ ξείνης ἀϑρόα πυρκαϊῆς. 

15 Πινδάρου ἀποφϑέγματα. 

Πίνδαρος ὃ μελοποιὸς ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος τί πρίονος 
ὀξύτερον, εἶπε᾽ διαβολή. 

Παραγενόμενος δὲ εἰς Δελφοὺς καὶ ἐρωτώμενος τί 
πάρεστι ϑύσων, εἶπε᾽ παιᾶνα. 

20 ᾿Επερωτηϑεὶς πάλιν διὰ τί Σιμωνίδης πρὸς τοὺς τυ- 
ράννους ἀπεδήμησεν εἰς Σικελίαν, αὐτὸς δὲ οὐ ϑέλει᾽ ὅτι 
βούλομαι, εἶπεν, ἐμαυτῷ ζῆν, οὐκ ἄλλῳ. 

Ἐρωτηϑεὶς δὲ διὰ τί οὐ τῷ εὖ πράττοντι τὴν ϑυγα- 

ΘΗ P. 3, 139 18 Paus 10, 24,5 

2 Κάδμου] cfr. Her. 7,164. Ζαρείου J. G. Schneider Efo£ov 
Chr. Schneider, Καμβύσου b ad frgm. 195 4 Διόφαντον À 
Eust: b 7 προσωδίων A** || παρϑενίων β΄, φέρεται δὲ καὶ γ΄ b 
(II, 2, 555): φέρεται δὲ xol π. β΄ καὶ γ΄ 8 ἐπιγράφει: b | ἐν 
τοῖς κεχωρισμένοις τῶν παρϑενίων sch. P. 3, 139, sch. Theocr. 
2, 10 11 cce Meineke delect. poet. anthol. p. 239: τ A 
Eust. 12 Πίνδαρε Meineke 1. l: Πινδάρου Α Eust. Πιν- 
δάρου ἔκλαυσαν 9vy. πινυταί Gerhard, aliter alii 13 xo- 
μίξουσ᾽ À: κομιζούσ᾽ Ὁ κομιξοῦσ᾽ ali 18 ἐρωτώμενος] ante 
i ras. 1 litt. 22 βούλομαι Eust.: οὐ βούλομαι 

1* 
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τέρα δίδωσιν, οὐ μόνον δεῖσϑαί φησιν εὖ πράττοντος, ἀλλὰ 
καὶ πράξοντος εὖ. 

Ἐρωτηϑεὶς πάλιν ὑπό τίνος διὰ τί μέλη γράφων ἄδειν 
οὐκ ἐπίσταται, εἶπε καὶ γὰρ οἵ ναυπηγοὶ πηδάλια κατα- 
σκευάζοντες κυβερνᾶν οὐκ ἐπίστανται. 

Τοὺς φυσιολογοῦντας ἔφη ἀτελῆ σοφίας δρέπειν καρπὸν 
(fr. 209). 

EHKQQ^o Πινδάρου γένος. 

Πίνδαρος τὸ μὲν γένος Θηβαῖος. υἱὸς ΖΔαϊφάντου κατὰ 
4 , , " δ * , ^ δ ᾿ * “ς΄ 

τοὺς ἀληϑεστέρους᾽ οἵ δὲ Σκοπελίνου᾽ ot δὲ τὸν αὐτὸν 
Σκοπελίνου φασίν. οἱ δὲ Παγώνδα καὶ Μυρτοῦς, ἀπὸ κώ- 
μης Κυνοκεφάλων. ἡ δὲ ΜΜυρτὼ ἐγαμήϑη Σκοπελίνῳ τῷ 

? - e M ? * . /, M , ? i] αὐλητῇ, ὃς τὴν αὐλητικὴν διδάσκων τὸν Πίνδαρον, ἐπεὶ 
εἶδε μείξονος ἕξεως ὄντα, παρέδωκε “άσῳ τῷ Ἑρμιονεῖ με- 
λοποιῷ. παρ᾽ 0 τὴν λυρικὴν ἐπαιδεύϑη. γέγονε δὲ κατὰ 

[τοὺς ἢ χρόνους Αἰσχύλου, καὶ συγγεγένηται, καὶ τέϑνηκεν 
ὅτε καὶ τὰ Περσικὰ ἤκμαζον. ἔσχε δὲ ϑυγατέρας δύο, 

1 δίδωσιν Eust.: οὐ δίδωσιν A ἐκδίδωσιν Schneider (alte- 
iam οὐ del. b) 2 πράξοντος A? Ai*^?: πράξαντος A'* Eust. 
8 Vitam quae in codd. recc. Thomana vocatur ed. Abel 3, 
p. 31—39 ex codd.recc., qui cum v fere conspirant || Πινδάρου 
γένος E: γένος II. ἢ y. II. τοῦ λυρικοῦ K ILI. λυρικοῦ y. ἃ 
om. Q^ γ. IL τοῦ ποιητοῦ O | σημείωσαι ὅτι ἐγένετο καὶ 
ἕτερος Πίνδαρος ἐκ Σκοπελίνου Es 9 μὲν om. r || γένος 
ἦν Θηβ. Q^O | κατὰ τοὺς ἀλ. om. O 10 Σκοπελίνου — 
11 φασίν EH(0O) prave: Σκχοπελίνου φασίν: οἱ δὲ λέγουσι τὸν 
αὐτὸν “Ιαἴΐφαντον καὶ Σ»χοπελῖνον Q"(Eust)v Σκοπελίνου αὐτόν 
φασι K 11 Σκοπελίνου EH: Σκχοπελῖνον (-ἰνονὴ) QO. Ft. οἱ 
δὲ ϑετὸν αὐτὸν Σκχοπελίνου φασίν | Παγώνδα Θ: ταγωνίδ(α) 
EH Παγωνίδου KQQ^v 12 Κυνοχεφαλῶν " Κυνοσχεφα- 
λῶν ἢ 18 ἐπεὶ] ἐπειδὴ Θ 14 ὄντα om. o | παρέδωκε 
Adco| Κλαύδῳ παρέδωκε O | σημείωσαι “Μάσος Ó πρῶτος τῶν 
διϑυραμβοποιῶν EDS... Ti) — μελοπ.] "Eoustovu τῷ μελοπ. O 
15 c| οὗ Q^ | δὲ om. Θ 16 τοὺς HQ» Eust. v: om. ΕΚᾺΘ | 
καὶ cvyy.| καὶ cvyy. αὐτῷ v om. 0» 16 καὶ — 17 ἤκχμαξον 
corrupta; ... ὅτι κατὰ (κατὰ iam Rohde ΚΙ. Sehr. I 144 not.) 
τὰ Il. ἤκχμαξεν fuisse videtur 17 ὅτε καὶ] ὅτε δὲ καὶ K ὅτε 
Q^ || ἤκμαξεν O Eust. v 



Vita Thomana 5 

Evyumuv καὶ Πρωτομάχην. κατῴκει δὲ τὰς Θήβας. πλησίον 
^ Led - - 1 - - , , A] 

τοῦ ἱεροῦ τῆς μητρὸς τῶν ϑεῶν τὴν οἰκίαν ἔχων. ἐτίμα δὲ 
^ Α , -^ , , A A - i] 1 τὴν ϑεὸν σφόδρα, ὧν εὐσεβέστατος. καὶ τὸν Πᾶνα. καὶ τὸν 

"AmólÀove, εἰς ὃν καὶ πλεῖσ ἔγραφε. νεώτερος δὲ ἦν 3175 iudi iota ime gos 7| 
s Σιμωνίδου, πρεσβύτερος δὲ Βακχυλίδου. κατὰ δὲ τὴν Ξέρξου 
κατάβασιν ἤκμαξε τῇ ἡλικίᾳ. ἐτιμήϑη δὲ σφόδρα ὑπὸ πάν- 
τῶν τῶν Ἑλλήνων διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ 4mólÀiovog φιλεῖσϑαι 
οὕτως. ὡς καὶ μερίδα λαμβάνειν ἀπὸ τῶν προσφερομένων 

- - ' n e! Á, ᾽ M , " , 
τῷ Oe, καὶ τὸν ἱερέα βοᾶν ἐν ταῖς ϑυσίαις Πίνδαρον 

10 ἐπὶ τὸ δεῖπνον τοῦ ϑεοῦ. λόγος καὶ τὸν Πᾶνα εὑρῆσαί 

1 e 

ποτε ἄδοντα περὶ τοῦ Πέλοπος" λόγος δὲ ὅτι ποτὲ “ακχε- 
δαιμόνιοι Βοιωτοὺς ἐμπρήσαντες καὶ Θήβας ἀπέσχοντο μόνης 
τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ϑεασάμενοι ἐπιγεγραμμένον τὸν στίχον 
τοῦτον᾽ Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ καίετε. 
ὕπερ καὶ τὸν ᾿ἡλέξανδρον μετὰ ταῦτά φασι πεποιηκέναι" καὶ 
γὰρ οὗτος ἐμπρήσας τὰς Θήβας μόνης ἐκείνης ἐφείσατο. 
ἐχϑρωδῶς δὲ διακειμένων τῶν ᾿Δϑηναίων πρὸς τοὺς Θη- 

8 Paus. 9. 23, 3. Plut. de βοτὰ num. vind. 13 15 Arr. 
exped. Al. 1, 9, 10. Dio Chr. de regno 2 p.27 Ddf. Tzetzes 
Chil. 7, 410 

1 Εὔμητιν EH (Πολύμητιν, ἄλλοι δὲ Εὔμητιν Germ.): Πο- 
λύμητιν 1.2 τὴ» oix. Ey. πᾶ. t. i. v. p. 1. 9. O 2 ϑεῶν] 
ϑεῶν τῆς Ῥέας ü^ ϑεῶν Péog v| τὴν oix. ἔχων om. Q^ | ἔχων 
EO: ἔχων τῆς Ῥέας HKQ 3 τὴν ϑεὸν] ταύτην OQ | τὴν KQ: 
τὸν EHO || ὧν εὐσ. om. Q^ 4 ἔγραφε O 5 δὲ xol Bexy. 
Q^ || τὴν vo? x. Qv 6 διάβασιν Eust. [τὴν ἡλικίαν Η Οἷν 

τῶν om. EH ):.8 φιλεῖσθαι οὕτως] φιλεῖσϑαι Q^ οὕτω 
φιλεῖσθαι V 8 μερίδα τ. πρ. τῷ ϑεῷ Acup. v 9 Πίνδαρος 
O Eust. 10 τὸ om. O || τῷ δείπνῳ Q^ | τῷ ϑεῶ Eust. || λό- 
yog — 11 Πέλοπος om. Q^ — 10 καὶ] δὲ καὶ O || εὑρῆσαι — 11 Πέ- 
λοπος)] ὀρχήσασϑαί ποτε τὸν αὐτοῦ παιᾶνα καὶ χαίρειν ἄδοντα 
τοῦτον ἀεὶ ἐν τοῖς ὄρεσι v. Nonnulla excidisse apparet || εὑρῆ- 
cat] ἀνῆσαι Θ 11 λόγος δὲ] καὶ Θ φασὶ δὲ καὶ v 
12 Βοιωτίαν ΘΙ ἀπέσχον Ε 12. 18 μόνης αὐτοῦ τῆς οἰκίας Θ 
τῆς oix. μόνου αὐτοῦ E 18. 14 τὸν στίχον τοῦτον] τόνδε τὸν 
στίχον V 14 τοῦ om. Ε [ τὴν στέγην EHQ^O Eust.: τὴν στέ- 
γαν Κῶν τὰν στέγαν b. 1 ὅπερ] ὥσπερ ἢ || καὶ y&o —16 ἐφεί- 
σατο om. (^ || μόνης om. ἢ 16 ἐκείνης] τῆς ἐκείνου οἰκίας v 

17 ἐχϑρωδῶς Ε΄ΚΡὸ v: ἐχϑρῶς 
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βαίους, ἐπεὶ εἶπεν ἐν τοῖς ποιήμασιν᾽ ὦ ταὶ λιπαραὶ xol 
μεγαλοπόλιες "AOüvoi, ἐξημίωσαν αὐτὸν χρήμασι Θηβαῖοι, 
ἅπερ ὑπὲρ αὐτοῦ ἔτισαν ᾿"᾿ϑηναῖοι. γέγραπται δὲ αὐτῷ ἕπτα- 
καίδεκα βιβλία, ὧν τέσσαρα ἡ λεγομένη περίοδος λέγει τάδε᾽ 

Q^v Ὀλυμπιονίκας Πυϑιονίκας ᾿Ισϑμιονίκας Νεμεονίκας. | [Ἔστι 
δὲ τὰ Ὀλύμπια ἀγὼν εἰς τὸν Δία, τὰ Πύϑια ἀγὼν εἰς τὸν 
᾿ἀπόλλωνα, τὰ Νέμεα ἀγὼν καὶ αὐτὺς εἰς Δία. τὰ δὲ Ἴσϑμια 
ἀγὼν εἰς Ποσειδῶνα. τὰ δὲ ἔπαϑλα τούτων ἐλαία. δάφνη, 

ΕΗΚΟΘ σέλινον ξηρόν ve καὶ χλωρόν.] | ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων 
καὶ τὰ ἐπιβάλλοντα τούτοις ὕστερον ἐροῦμεν᾽ νῦν δὲ περὶ 
τῆς ϑέσεως τῶν Ὀλυμπιονικῶν λεκτέον. τινὲς μὲν οὖν 
ταύτην εἰς τὰ περὶ Οἰνομάου καὶ Πέλοπος τοῖς χρόνοις ἀνα- 
φέρουσιν ἄλλοι δέ φασιν ὡς οὕτως αἰσχρὰν οὖσαν τὴν 
ϑέσιν οὐκ ἂν διεφύλαξαν᾽ ἄλλοι δὲ Ηρακλεῖ ἀνατιϑέασιν, 
ὡς καὶ Πίνδαρος (O.X), ἐνδοξοτέροις κοσμῶν τὸν ἀγῶνα. 
ἐπεὶ γὰρ τὴν Αὐγείου κόπρον καϑῆρε καὶ τῶν ἐπηγγελμέ- 

8 50}. Ὁ. 13:01 16 Tzetzes ad Lyc. 41 

1 ἐπεὶ om. O || τοῖς] τοῖς αὐτοῦ ν 9} ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ p^ 
Eust. (cfr. Schroeder Philol. 54, 286): ὦ ταλαίπωροι καὶ EHKQ 
ὦ O om. (^v ὦ ταλαίπωροι Θῆβαι καὶ b ex recc. 2 A49à- 
ναι Q0: i EHK Eust. v ἀψϑϑηναῖοι O | oi Θηβ. Q^v 
3 ὑπὲρ] ὑπ᾽ O | αὐτοῦ] ἐκείνουν 4 τέσσαρα] δασ O | λέγει 
τώδε HM(K)Q0: ἣ λέγεται τάδε E λέγει δὲ τάδε Q^ λέγει δὲ Θ 
τάδε V om. b. Ft. περιέχει τάδε ὅ τὰ Ὀλύμπια φημὶ τὰ 
Πύϑια τὰ Νέμεα καὶ τὰ ἼΙσϑμια ν | ᾿Ισϑμιονίκας Νεμεονίκας 
QUO (Vrat.) Neu. Ἰσϑμ. E Nep. xci Ἶσϑμ. Q0" ᾿Ισϑμιονίκας 
HKP hyp. Isthm. p. 349, 5 Ab. ὃ Ἔστι —9 χλωρόν] cfr. Abel 3, 
p.36 7 εἰς τὸν 4. ν [D eig τόν II. v 9 μὲν] μέντοι recc. b 

10 καὶ — ἐροῦμεν] οὐ χρεία νῦν ἐστι “λέγειν v || νῦν δὲ περὶ] 
περὶ δν 11 Ὀλυμπίων V 11. 12 οὖν ταύτην O: οὖν τού- 
των ἢ τούτων EHK om. V οὖν ταῦτα b ex recc. 12 xoi om. 
E || τοῖς χρόνοις] χρόνους H τοὺς χρόνους O om. v || ἀναφέρουσιν 
EHQ*O Eust. v: ἀφαιροῦσιν KQ' 13 ἄλλοι---14 διεφύλαξαν 
om. 13 ὡς om. E 14 ἄλλοι) ἕτεροι v || οὐκ --ἀνατι- 
ϑέασιν om. O 15 ὃ καὶ II. λέγει ἐνδοξώτερον ποιῶν τὸν 
&y. V || ἐνδοξότερον αὐτὸν κοσμῶν Eust. | καὶ ὁ IL. Κἃ ὁ IL, 
om. xxi, O 16 Αὐγέου ΗΚ ἑαυτοῦ O || καϑῆρε EQO: καϑαί- 
ρειν Ἡ καϑεῖλε Καὶ ἐκάϑηρε v || καὶ] καὶ ἐπὶ O 



Hypothesis Olympiorum " 

vOv οὐκ ἔτυχε, συναγαγὼν στρατόπεδον τόν ct Uycíav 
φονεύει καὶ τὴν Ἦλιν παρίσταται. καὶ πολλὰ λάφυρα περι- 
ποιησάμενος ἀγῶνα τίϑησι τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ πολεμήσασιν᾽ 
ὅϑεν καὶ τὸ ἔϑος διαμεῖναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη ἔμεινεν ἡ 

5 ϑέσις. ἐπεὶ τῆς συμβάσης αὐτοῖς δυσχερείας ὑπόμνησις ἦν. 
ἀλλ᾽ Ἴφιτός τις καὶ Εὐρύλοχος τοὺς Κιρραίους πολεμήσαντες 
(οὗτοι δὲ ἦσαν οὗ τὴν πάραλον τῆς Φωκίδος. λῃσταὶ κατέ- 
χοντες) καὶ πολλὰ λάφυρα συναγαγόντες, ὁ μὲν Ἴφιτος τὰ 
Ὀλύμπια κατέβαλεν, ὃ δὲ τὰ Πύϑια᾽ καὶ ταύτην ἐπιμεῖναι 

10 τὴν ϑέσιν συνέβη. 
Τέϑνηκε δὲ ὁ Πίνδαρος ἐξ καὶ ἑξήκοντα ἐτῶν γεγονὼς 

ἐπὶ ᾿Αβίωνος ἄρχοντος κατὰ τὴν ἕκτην xoi ὀγδοηκοστὴν 
Ὀλυμπίαδα. ἤκουσε δὲ Σιμωνίδου. 

ὁ δὲ ἐπινίκιος οὗ ἡ ἀρχή ἄριστον μὲν ὕδωρ, προτέ- EKQO 
15 ταχται ὑπὸ ᾿“ριστοφάνους τοῦ συντάξαντος τὰ Πινδαρικὰ 

διὰ τὸ περιέχειν τοῦ ἀγῶνος ἐγκώμιον καὶ τὰ περὶ τοῦ Πέ- 
λοπος. ὃς πρῶτος ἐν Ἤλιδι ἠγωνίσατο. γέγραπται δὲ "IÉoowi 
βασιλεῖ Συρακουσίων᾽ αἱ δὲ Συράκουσαι πόλις τῆς Σικελίας" 
ὃς καὶ κτίστης ἐγένετο Αἴτνης πόλεως, ἀπὸ ὄρους αὐτῆς 

1 οὐκ ἀνέτυχε E || στρατόπεδον] πολὺν στρατὸν V | Αὐγέαν 
Κα φονέα Θ 2 τῇ Ἦλι Θ || περιίσταται O παρεστήσατο ν 
παραστησάμενος b 2. 3 περιποιησάμενος] συναγαγὼν v συν- 
αναγαγὼν hb 4 ἔϑνος O || ϑιαμεῖνεν E διέμεινεν Eust. | 
αὕτη b: αὐτὴ | ἔμενεν HQO 5 ἐπεὶ E Eust.: ἐπὶ 1 συμβά- 
σεως o Ϊ αὐτοῖς εαὶ: αὐτῆς Ηκα" Θν αὖϑις cj. b | ὑπόμνησις 
ἦν E ἦν ὑπόμνησις Eust.: ὑπόμνησις δὲ ἦν KQOv ὑπ. δὲ H 

6 Ἴφιλος Q! 1 πάρηλον ἃ παράλιον O Eust. v 8 Ἴφι- 
Aog Q* 9 κατέβαλεν] κατέλαβε Θ συνεστήσατο v || post 
Πύϑια add. Εὐρύλοχος ν I ταύτην] τούτων E ἐκ τούτου v 
11 δὲ .om. (0 || ante γεγονὼς dist. K || γέγονε δὲ H || post γεγονὼς 
add. ἢ ὥς τινες ὀγδοήκοντα v (Eust) 12 ᾿ἡβίωνος] Βίαντος Ε 
Βίωνος ἢ Ἅβρωνος Wilamowitz Arist. u. Ath. I[ 301, 20 | 
κατὰ) τοῦ κατὰ K | τὴν E Eust.: om. HKQOv || ἕκτην καὶ del. 
h I ὀγδοηχοστὴν] εἰκοστὴν Η 13 ἤκουσε --- Σιμ. om. ἢ | 
ἤκουσε δὲ] ἀκροατὴς δὲ γέγονεν | Σιμωνίδου Q Eust.v: Σι- 
μωνίδης ΕΚΘ 14 δὲ] παρὼν Ε 15 ᾿Δριστοφάνους τοῦ ν: 
Ἀριστοφάνους K ᾿ἀριστοφάντου EQ ἄντου O 16 περιέχον K 
(o ex corr.) 17 πρώτως ἢ 18 Συρρ. fere codd. || 7j δὲ 
Συρράκουσα K 19 Αἴτνης ἐγένετο Κθν || πόλεως Αἴτνης O || ἀπὸ 
τοῦ 0povg V 1986. αὐτῆς οὕτως αὐτὴν E: αὐτὴν οὕτως ΚΆΘν 
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οὕτως αὐτὴν ὀνομάσας. ἀποστείλας δὲ ovrog ἵππους εἰς 
Ὀλυμπίαν ἐνίκησε κέλητι. 

Τὸ μέτρον τούτου ὑπάρχει τριάς᾽ τριὰς δέ ἐστι ποίημα 
ἐν ὦ στροφὴ. ἀντίστροφος. ἐπῳδύός. 

Πινδάρου γένος δι᾽ ἐπῶν. 

Πίνδαρον ὑψαγόρην Καδμηίδος ovósi Θήβης 
Κλειδίκη εὐνηϑεῖσα μενεπτολέμῳ 4αϊφάντῳ 
γείνατο ναιετάουσα Κυνὸς κεφαλῆς παρὰ χώρῳ, 
οὐχ οἷον" ἅμα τῷ καὶ ᾿Ερίτιμον εἰδότα ϑήρην, 

5 εἰδότα πυγμαχίην τὲ παλαισμοσύνην cj ἀλεγεινήν. 
τὸν μὲν ὅτε κνώσσοντα ποτὶ χϑόνα κάτϑετο μήτηρ 
εἰσέτι παιδνὸν ἐόντα, μέλισσά τις ὡς ἐπὶ σίμβλω 
χείλεσι νηπιάχοισι τιϑαιβώσσουσα ποτᾶτο. 
τῷ δὲ λιγυφϑόγγων ἐπέων μελέων 9' ὑποϑήμων hi di c 3 jw m ἫΝ 

10 ἔπλετο δῖα Κόριννα᾽ ϑεμείλια Ó ὥπασε μύϑων 

3 sch. Ar. av. 1731. sch. Germ. ed. Momms. p. 2. Eust. 
p. 30 Ab. 11 Plut glor. Ath. 4 

1 δὲ] γὰρ V 9 κέλητι V: κέλλητι 8 τούτου E: τοῦτο 
ΚΟ Germ. 4 καὶ varie addunt KQ | £zoóz ΚῸ — 55sqq. cfr. 
Eust. p. 24 sq. Ab. Ludwich Rh. Mus. 34, 357 | tres primos 
versus corruptissimos hab. K ὅ δι᾽ ἐπῶν] διὰ στίχων ἡρωι- 
κῶν ν 6 ὑψαγόραν ἃ 7 Κληδίκη P Κλευδίκη malit h || 
μενεπολέμω ἢ || “αιφάντῳ E Eust.: -τῃ Ρθν (Ludw.) 8 κε- 
φαλῇ ἂν (ex libris suis) I περὶ POv | χῶρον» v 9 οἷόν y' V 
(cod. Angel.) I ἅμα τῷ ys καὶ (?) Hermann ap. Tafelium ad 
Eust. 59, 54 | ̓ Ερίτιμον E Eust.: ᾿Ερείτιμον ΡΆν ᾿Ερώτιον᾽ ex 
Suida b ̓ Ερώτιον Westermann, Lehrs (apud Ludwich. p. 359) 
Εὔρυτον id. ib. ᾿Εριτίμονα Schneidewin Eust. p. 25 'Eoiviuóv 
τ᾽ (pro καὶ Eo.) h; cf. vs. 24 et Ludwich l.l. p. 802 || ϑήρην EQ v: 
ϑήρης GP θήρην et -ης Eust. 10 -mv et -ης ubique Eust. || 
πυγμαχίην (μα corr. ex 4) E -χείην Q -yiàv ΒΒ 11 κνώσαντα 
6 χνώσσαντα r 12 παιδνὸν Eust: παιδίον EPv παιδείαν 0 | 
ὄντα V | cíufo E 18 τιϑαιβώσουσα E 14 τῷ Eust. v: τὸν EQ 
τῶν P | ἐπέων om. E || ὑποϑήμων Eust.v: ὕποϑύμα E ózo9^ 
ὕμνων Ὁ ὑποϑ᾽ Ovov P 15 δία EP Eust.v 

10 

15 



10 

15 

Vita metrica 9 

τὸ πρῶτον" μετὰ τὴν δ᾽ ᾿Αγαϑοκλέος ἕμμορεν αὐδῆς, 
ὅς τέ ῥά oí κατέδειξεν ὁδὸν καὶ μέτρον ἀοιδῆς. 
εὖτε δ᾽ “Αλεξάνδροιο Φιλιππιάδαο μενοινῇ 
Καδμείων ἀφίκοντο Μακηδόνες ἄστεα πέρσαι, 

, , M - Πινδαρέων μεγάρων οὐχ ἥψατο ϑεσπιδαὲς πῦρ. 16 
3 1 1 M , HÀ , , , - 
ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπισϑεν. ἔτι ζώοντι ὃ ἀοιδῷ 
Φοῖβος ἄναξ ἐχέλευσε πολυχούσου παρὰ Πυϑοῦς 
M4 1 , 1 Sex , , 

qi« καὶ μέϑυ λαρὸν ἀεὶ Θήβηνδε κομίζειν. 
καὶ μέλος, ὡς ἐνέπουσιν, ἐν οὔρεσιν ἠυκέρως Πάν 
Πινδάρου αἰὲν ἄειδε, καὶ οὐκ ἐμέγηρεν ἀείδων. 20 
τ - -" ͵ 

ἦμος δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι καὶ ἐν Σαλαμῖνι παρέσταν 
αἰναρέται Πέρσαι μετὰ Ζάτιδος ἀγριοφώνου, 
τῆμος ἔτι ξώεσκεν., Or Αἰσχύλος ἦν ἐν ᾿Αϑήναις. 

τῷ δὲ Τιμοξείνη παρελέξατο δῖα γυναικῶν, 
e A , i] f. 

ἥ τέκεν Εὔμητιν, μεγαλήτορα καὶ Δαΐφαντον, 25 
Ilooroucyqv δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν. ἔμελψε δὲ κῦδος ἀγώνων 
τῶν πισύρων. μακάρων παιήονας ἐνδεδεγμένους, 
καὶ μέλος ὀρχηϑμοῖο, ϑεῶν τ᾽ ἐρικυδέας ὕμνους, 
ἠδὲ μελιφϑόγγων μελεδήματα παρϑενικάων. 
τοῖος ἐὼν καὶ τύσσα παϑὼν καὶ τόσσα τελέσσας 80 
κάτϑανεν ὀγδώκοντα τελειομένων ἐνιαυτῶν. 

1 ᾿4γαϑοκλέες cod. Angel. (teste Mommseno sch. Germ. 
p. 1 τ. 2) Ι ,ἔμμορας PO Angel. 2 ὅς τέ ῥά V: 0g ῥά EPOQ 
Eust. ὅς ῥά τέ Hermann I κατέδειξεν V: κατέλεξεν 8 Φι- 
λιππιάδα PO | μενοινῆς ΡΌ Eust. v 4 Μακηδόνες Eust. v: 
“Μακεδόνες EPQ 6 δ᾽ ἀοιδῷ Eust.: ἀοιδῷ 1 χέλευσε E || 
περὶ ΕΡ 8 μέλι Qv | ἀεὶ Eust: «ish ^ 9 ἐνέπουσιν Eust.: 
ἐννέπωσιν Ἐ ἐννέποισιν P ἐνέποισιν v | ἠύκερος v 10 ἐμέ- 
γειρεν PÜüv — 12 -φώνης P 18 ἔτι ξώεσκεν) ὅτ᾽ ἔξώεσκεν 0 | 
ὅτ᾽] ὅ τ᾽ Bergk? p. 369 14 δὲ del. b; cfr. vs. 4; Ms; γακλείη 
Leutsch Philol. iL p: 9. Τιμοξείνη Eust.: -ξένη " παραλέξατο 
Eust. | δία Ev 16 ΖΔαιφάντην v, Ludwich [10 ἔμελψαν Q "ἢ 
δὲ om. E 17 ἀναδεδεγμένος Eust. ἀνδράσι ϑρήνους ἢ ἐν 
δέ τε ϑρήνους Schneidewin ἐν δ᾽ ἐλεγείους Tafel ἐν δὲ 90o- 
νισμούς Bergk* p. 370. Dithyrambos omitti mirum est 
18 ὀρχηϑμοῖο Eust. ὀρχηϑμοῖσι 19 μελεφϑ'. E** 20 τόσσα 
παϑὼν Eust.: τοῖα παρὼν EPQv τοῖα πορὼν ἢ 21 τελειω- 
μένων ἘΡ 
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EPQ Πένταϑλον. 

"Alue ποδὸς δίσκου τε βολὴ καὶ ἄκοντος ἐρωή 
καὶ δρόμος ἠδὲ πάλη" μία δ᾽ ἔπλετο πᾶσι τελευτή. 

"Alue πάλη δίσκευμα κοντὸς καὶ δρόμος. 

EPQ Eig τοὺς ἐννέα λυρικούς. 

Ἐννέα τῶν πρώτων λυρικῶν πάτρην γενεήν τε 
μάνϑανε, καὶ πατέρας καὶ διάλεκτον ἄϑρει. 

ὧν Μιτυληναῖος μὲν ἔην. γεραρώτερος ἄλλων 
"Alxeiog πρότερος. ἠχικὸς ΔΑἰολίδης. 

ἣ δ᾽ ἐπὶ τῷ, ξυνὴν πάτρην φωνήν τε δαεῖσα 
Σαπφὼ, Κληῖδος καὶ πατρὸς Εὐρυγύου. 

Στησίχορος Σικελός᾽ πάτρη δέ oi Ἱμέρα ἐστίν" 
Εὐφήμου πατρὸς, Ζωρικὸς ἁρμονίην. 

Ἴβυκος Ἰταλὸς ἐκ Ῥηγίου ἠὲ Μεσήνης 
10 ἨΗελίδα πατρὸς, Ζωρίδα δ᾽ ἡρμόσατο. 

Παρϑενίου δὲ πατρὸς λιγυρὸς πάις ἠετιήου 
εἴδει μελπόμενος, Τήιος ᾿Δνακρέων. 

Πίνδαρος ἦν Θηβαῖος, ἁ ἀτὰρ πατρὸς Σκοπελίνου, 
Δώριον αἰνήσας ἁρμονίην ἐπέων. 

οι 

1—4 sch.Isthm. 1, 86. Eust.p.29 Ab. 14. δὰ 1]. 1820, 18. 
sch. Germ. ed. Mo. p. 1 

1 πένταϑλος PO Germ. 4 xovróg E Eust. prol.: κοντὸν 
Eust. ad Il. xXovy: 6’ κόνδυλος ΟΣ xov ....(lac.) P!, acc. et ὃν 
add. P* δίσκευμ᾽ ἄκων vs καὶ Tafel ad Eust. p. 60, 91 δισκεύ- 
pe«v' ἀκόντιον ἠδὲ δρόμημα Hermann opusc. 3, 27 | καὶ om. 
P Germ. 9 πρότερος] latere videtur patris nomen | ἠχικὸς V: 
καὶ ἠχικὸς || «Αἰολίδος POv 11 Κληιΐδος ἢ [[|[Εὐρυγύου ego: 
᾿Ηεριγύου (Ἠερηγύου) et Εὐρύγιος Suid. E$ovyóoov EPQv Εὐρυ- 
yóoov &G 14 "Igmxog E Ἴβυικος P | αὖ post ᾿Ιταλὸς add. v || 
Ρηγίου v: ἱΡήγου EPOQ τοῦ “Ῥηγίου We Mosq. B 15 ᾿Ηελίδαν 
PO | πατρὸς v: τοῦ πατρός 16 ἠετίνου E ᾿Ηετίης τε Barnes? 
Anacr. p.IV; sed latet significatio dialecti (Ησιονείῳ Schroeder 
el. Callin. fr. 5 Bg) 11 εἴδει) ἦν ἄρα ν ἄδει codd. Boeckhii || 
Τήιος ΡΌ: vívog E | Τῇος Ἀνακρεΐων ἢ 

ὧν 

10 
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ἠδὲ Σιμωνίδεω Κείου Ζωριστὶ λαλοῦντος 15 
τὸν πατέρ᾽ αἰνήσας ἴσϑι “εωπρεπέα. 

ἶσα δαεὶς καὶ Κεῖος ἐὼν γενεῇ μελοποιὸς 
Μίλωνος πατέρος ἔπλετο Βακχυλίδης. 

s Δλκμὰν ἐν “υδοῖσι μέγα πρέπει᾽ ἀλλὰ Δάμαντος 
ἐστὶ καὶ ἐκ Σπάρτης. Δωρίδος ἁρμονίης. 20 

“υρικοὶ ποιηταὶ μουσικῶν ἀσμάτων ἐννέα" ἐννέα δὲ (D)EFK(P)Q 

καὶ ob καϑ᾽ ἡμᾶς τῶν ϑείων ἀσμάτων ὠδαί. | τὰ δὲ ὀνόματα (DFKQ 
τῶν προειρημένων λυρικῶν εἰσὶ τάδε" ᾿Δλκμὰν ᾿Δλκαῖος Σαπφὼ 

10 Στησίχορος Ἴβυκος ᾿ἀνακρέων Σιμωνίδης Βακχυλίδης καὶ 
Πίνδαρος. 

Ἐννέα δὲ οἵ λυρικοί᾽ "AÀxeiog Σαπφὼ Στησίχορος Ἴβυ- Q»r 
κος Βακχυλίδης Σιμωνίδης ᾿ἀλκμὰν ᾿ἀνακρέων καὶ Πίνδαρος. 

9—11 cfr. laterculum Coislinianum (Usener Dion. de imit. 
p. 130) 

1 ἠδὲ] xat σε E || Κείου v: xtov 2 Λεωπρεπέα ἢ: ἀρι- 
πρεπέα 3 ἶσα δαεὶς h: ἰσάδα Ε ἰσαδαὴς ΡΌ ἰσσαδαὴς v || 
ἐὼν h(P?): ἔην 4 μείλωνος ἂν Μέδωνος Suid. unde Μεί- 
δωνος h || πατέρος àv 5 μέγα] μέτα E || ἀλλὰ Aduvrog 
e Suida ἢ: ἀλλ᾽ ἀδάμαντος 6 ἁρμονίης] sequuntur in EP 
epigrammata a Mommseno sch. Germ. p. 2 recensita (Εἰς Iltv- 
δαρον om. E) 78q. P non contuli; in D pleraque ἢ. sch. 
exesa || cfr. Sitzungsber. d. bayer. Ak. 1870, II, 79 sqq. 1 cop. 
εἰσὶν ἐννέα ῦν 9 λυρικῶν ΕΚ: λυρ. ποιητῶν 'ü ποιητῶν b (ex 
G Vr!?) | ZAAxeu&v K 11 τινὲς δὲ καὶ τὴν Κόρινναν add. b 
nescio unde (τινὲς δὲ καὶ... D τινὲς δὲ καὶ τὴν Κόρυνον Vat. 
121, cod. Ang.; cfr. Tzetzes ad Lyc. p. 2ῦ2 Μ) 12 Περὶ λυρι- 
κῶν ποιητῶν. Λυρικοὶ ποιηταί εἰσιν ἐννέα V 155. in Q*: 
πινδάρου λυρικοῦ ὀλυμπιονῖκαι. ἐπειδὴ λυρικός (p. 11 v. 15 b) 
— περὶ τῶν ποδῶν (p.13,21 b); tum metrica Romana (p. 15, 
18 b — οἰκείαν ἰάμβοις καὶ χοριάμβοις. vo - o - v p. 17,18 b) 
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Scholia in Olympionicarum carmen I. 

cFQ Πινδάρου ἐπίνικοι Ὀλυμπιονίκαις. 
CFQ Ἱέρωνι Συρακουσίῳ κέλητι. 

AE Τῶν £v roig ἐπινίκοις τοῖς ὑπὸ Πινδάρου γεγραμμένοις 
εἰς τοὺς Ὀλυμπιονίκας πρώτη 97, ἐπῳδική ἐστι τριαδικὴ 
περικοπῶν δ΄. καὶ ἔστιν ἡ πρώτη στροφὴ καὶ ἀντίστροφος 
κώλων i£, ἡ δὲ ἐπωδὺς κώλων ιγ΄. 

τῆς στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου τὸ α΄ Γλυκώνειον. τὸ 
Γλυκώνειον μέτρον, τὸ καὶ ἀντισπαστικὸν, ἐστὶ τετρασύλλαβον, 
συγκείμενον ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν καὶ βραχείας, οἷον 
“Αφίσταρχος" ὠνόμασται δὲ διὰ τὸ οἷον ἀντεσπασμένον καὶ 
οἷονεὶ ἐναντίος διίαμβος εἶναι. τὸ β΄ Φερεκράτειον. τὸ γ΄ 
ἰϑυφαλλικὸν λελυμένου τοῦ α΄ τροχαίουι τὸ δ΄ ἀναπαιστι- 
κὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. τὸ ε΄ Εὐριπίδειον, 
τροχαικὸν δίμετρον καταληκτικὸν, ὅμοιον τῷ (Phoen. 239) 
νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων. τὸ ς΄ Φερεκράτειον t ὅμοιον τῷ β΄. 
τὰ di τροχαικὸν δίμετρον ὃ ὅμοιον τῷ ες — v0 η΄ Φερεκράτειον 
λεῖπον μιᾷ συλλαβῇ. τὸ 9΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατά- 
AqxiQv, ὅ ἐστιν ᾿Δλκμανικόν. τὸ ε΄ τροχαικὴ περίοδος ἀπὸ 
ἰάμβου. τὸ τα΄ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον πλεονάζον 
τοῦ Εὐριπιδείου συλλαβῇ. τὸ ιβ΄ χοριαμβικὸν δίμετρον κα- 
ταληχτικόν. τὸ ιγ΄ πενθημιμερὲς κοινὴν λύσιν ἔχον ἰαμβικοῦ 
καὶ τροχαικοῦ. τὸ ιδ΄ τροχαικὸν δίμετρον καταληχτικὸν Εὐρι- 
πίδειον ἑφϑημιμερές. τὸ ιε΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκα- 
τάληκτον ἀπὸ δακτύλου τῆς ἰαμβικῆς ἀρξαμένης ἑπτασήμου. 
τὸ ιΞ΄ περίοδος ἀπὸ ἰάμβου καὶ καλεῖται βακχεῖος ἀπὸ 
τροχαίουι τὸ εζ΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον. 

1 II. Ὀλυμπιονίκαι 0 | ἐπινίκιοι F 2. κέλλητι FQ. 3 ἐπι- 
νικίοις Ε 1 τὸ πρῶτον τῆς στρ. καὶ à. E | καὶ om. A 
9 βραχί(είας) A: βραχέος E]*b || βραχί(είας) Α βραχέος Eb 
9. 10 οἷον ᾿Αρίσταρχ. om. E 11 οἱονεὶ À: oiov καὶ E ἐναν- 
τίον διΐαμβον b. Exspectes χορίαμβος 12 τροχαίου Α: στίχου 
Ero 12..18 ἀναί(α ex corr. Ε)παιστικὸν ΑΕ: ἀντισπαστικὸν b 
14 τῷ A: τὸ E 15 ἐμοὶ b, om. δέ 18 τροχαικὸς E -óv b 

23 ἀντισπατικὸν E 25. 20 ft. καὶ καταλλεὶς B. κατὰ τρο- 
χαῖον, cl. Studemundi Anecd. p. 62, 3 al. 26 δίμετρον E 

t2 

τ 
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- M 2 - , , ' , POS , τῆς δὲ ἐπῳδοῦ κώλων ιγ΄ τὸ α΄ rgoyoixov δίμετρον 
9 M ,7 e , - , - - 1 , (&n0» ἰάμβου ὁμοίως τῷ ι΄ τῆς στροφῆς. τὸ β΄ χοριαμβι- 

^ , , ;| 9 ' , κὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ y ἀντισπαστικὸν δίμῷᾷτρον 
p 

ὑπερκατάληκτον τροχαικὸν zevOwuiusoéc. τὸ Ó ἐκ διμέτρου 
βοαχυκαταλήκτου. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν τρίμετρον καταληλτικὸν, 
(0» καὶ Φαλαίχειον. τὸ ς΄ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον κατα- 

, A £F. er -- FP A f 2 ji » ληκτικόν. à; τὸ € ὅμοιον τῷ ἕκτῳ. τὸ ἡ ἰαμβικὸν δίμετρον 
βοαχυκατάληκτον. τὸ ϑ΄ ἹἹππωνάκτειον. ἰωνικὸν δίμετρον 
βραχυκατάληχτον. τὸ «ι΄ ὅμοιον τῷ (Archil. fr. 94, 2), τίς 
σὰς παρήειρε φρένας; τὸ τα΄ ἰωνικὸν παροξύτονον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ ιβ΄ προσοδιακὸν ἐξ ἀντισπάστου xoi ἰωνικοῦ.... 
τὸ ιγ΄ χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 

1 ts 1 , , y , τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον Γλυκώνειον. 
ji , κ᾿ , / , , 1 , 

τὸ β΄ τροχαικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἰϑυφαλλικόν. τὸ y 
χοριαμβικὸν δίμετρον καταληχτικὸν περαιούμενον tig ἰαμβι- 
κὴν ἢ βακχείαν κατακλεῖδα χατὰ τὴν παράδοσιν. v0 Ó' 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκχτικὸν, τὸ λεγόμενον παροιμια- 

, Fn - , - - 

XÓv. τὸ € ὅμοιον τῷ δευτέρω τὸ S ὅμοιον τῷ αὐτῷ. 
- E ) 7, : s ; , "^ ls ^ 

τὸ ζ΄ τροχαικὸν δίμετοον καταληχτικὸν, Εὐριπίδειον ἡ λη- 
, , ' , , 

κύϑιον. τὸ ἡ τροχαικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ 9 

1 ἐπῳωδῆς: b || Ótusroov] δίμετρον τροχαικὸν A** 2 ἀπὸ 
add. b | icufov edo: ἰαμβικοῦ Α ἰαμβικὸν E || ὅμοιον A*? 
8 καταληχτικόν scrib. vid. (post λάμπει dist. A) || antispastos 
non agnosco, nisi in κλέος synizesin admittas 4 scrib. vid. 
τὸ δ΄ τροχ. πενϑ. £x διμ. (ἰαμβικοῦ» Boc vx. D καταπτιχὸν 
E 6 0 addidi * col. ξ΄ non est par T 8 ἰωνικῶς E 
10 παροξύτονον c oO Ht παρατετηρημένον Q 11 προσο- 
δικὸν: ego || lac. indicavi 13 sqq. cfr. Tzetzes de metr. Pind. 
Trichas de metris p. 52 sqq. (cum P fere consentit) 13 ὃ καὶ 
Γλυκώνειον ἀπὸ Γλύκωνος P (Tz) 14 ὃ καὶ ἰϑυφ. P — 15 πε- 
ραιούμενον — 16 παράδοσιν om.P 17 τὸ λεγ. 0: ὃ καὶ P || ὅτι αἱ 
παροιμίαι ἐν τοιούτῳ μέτρῳ ἐγράφοντο add. P (Tz ); cfr. Hephaest. 
p. 27 W. 18 δευτέρῳ] πλὴν τὸν δάκτυλον καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ 
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ χώρᾳ add. P (οὐκ ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
τρίτῃ Tz.) | và αὐτᾷ om.P 19 ὃ καὶ Εὐριπίδειον καὶ :ληκύ- 

ιον ὡς ἐκ τοῦ ληχκυϑίου. τὸ γὰρ ληκύϑιον ὕπερ καὶ σίφωνα 
λέγομεν, ἦχον ἀποτελεῖ ἐκ τοῦ ἀνθρωπίου πνεύματος" οἷον καὶ 
ὃ τροχαῖος πούς P. Cfr. sch. Heph. p. 156 W. (Anecd. Studem. 
p.134) Alter Tz. 

PQ 
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ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν ἀντι- 
σπαστικὸν δίμετρον καταληχτικὸν τοῦ ἰωνικοῦ ἀπὸ τροχαίου 
ἀρχομένου. τὸ ια΄ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ ιβ΄ 
ὅμοιον τῷ τρίτῳ. τὸ ιγ΄ προκελευσματικὸν δίμετρον κατα- 
ληκτικόν᾽ ἐν οἷς ὅρα καὶ τὸ ϑαυμάσιον. ὁ τοιόσδε ῥυϑμὸς s 
ταχυτῆτι ἁρμόττει" ὅϑεν καὶ προκελευσματικός. βλέπε τοίνυν 
τὸν σοφώτατον Πίνδαρον πῶς ἤλω ἐν οἷς τὸν τοιοῦτον 
QvOuóv εὔσημον διὰ τοῦ λόγου ἀποκαϑίστησιν, ἐν τῇ ἐν- 
volo ταχυτῆτα κατωρϑωκὼς ἐν οἷς, λέγει" ὅϑεν ὁ πολύφατος., 
διὰ τὸ τῆς φήμης ταχύ" xoi, νόον ὑπὸ γλυκυτάταις, διὰ i10 
τὸ τοῦ νοὸς ὀξυκίνητον᾽ xol, ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ. διὰ τὸ 
τῆς κλήσεως ταχύ᾽ καὶ. ὕδατος ὅτι τε πυρὶ, διὰ τὸ τῶν 
στοιχείων εὐκίνητον. τοῦ μὲν ἀνωφεροῦς ὄντος, τοῦ δὲ 
κατωφεροῦς᾽ καὶ πάλιν, μετὰ τὸ ταχύποτμον᾽ xoi, ἐμὲ δ᾽ 
ἐπὶ ταχυτάτων᾽ καὶ, Πέλοπος ἵνα ταχυτής᾽ καὶ ἐπὶ τούτοις 15 
10, ϑεὸς ἐπίτροπος ἐὼν. διὰ τὴν καὶ ὑπὲρ διπὴν ὀφϑαλμοῦ 
ὀξυκινησίαν τοῦ ϑείου͵ τὸ εδ΄ ὅμοιον τῷ ζ΄. τὸ ιε΄ ἔκ τε 
ἀντισπάστου καὶ α΄ παίωνος κατ᾽ ἀντιπάϑειαν καὶ συλλαβῆς. 

τὸ ις΄ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον καταληκχτικὸν κατ᾽ ἀντιπά- 
ϑειαν. τὸ ιζ΄ ἀντισπαστικὸν, Φαλαίκειον συλλαβῆς δεούσης. 30 

0 ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιγ΄. τὸ α΄ παίων δεύτερος καὶ ἰαμ- 
βικὸν πενϑημιμερές. τὸ β΄ ἰαμβικὸν πενθημιμερές. τὸ γ΄ 

1 ἐπιωνικὸν 0 Tz.: om. P 2 τοῦ iov. ἀπὸ om. P, add. 
(post 3 ἀρχομένου): ὃ καὶ ἐπιωνικόν. ὅτε γὰρ τῷ ἀντισπάστῳ 
ἰωνικὰ μίγνυται, ἐπιωνικὸν τὸ μέτρον καλεῖται (hoc item Tz.) 

4 ὕμοιον τῷ τρίτῳ ἢ: χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν 
P(Tz) 5 é» olg —17 ϑείου Q (Tz.): ἐχρήσατο δὲ προκελευσμα- 
τικῷ διὰ τὸ ταχὺ τῆς φωνῆς (ve. φήμης P5. καὶ ἀλλαχοῦ γάρ᾽ 
νόον ὑπὸ γλυκυτάταις, διὰ τὸ ταχὺ τοῦ νόου. καὶ ἀλλαχοῦ" 
ὁππότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ, διὰ τὸ ταχὺ τῆς (φωνῆς del.) κλήσεως. 
τοιοῦτος γὰρ καὶ ὁ προκελευσματικὸς, ταχὺς (vo incertae) 
5 ϑαυμάσιόν τι Tz. 11 vóov Tz. 15 ἵνα καὶ πέλ. Q** 
17 £x τε Q (ἐξ Tz): καὶ P 18 «'— συλλαβῆς 0: παίωνος α΄ 
δίμετρον ὑπερκατάληκτον Ρ (utrumque Tz) 19 wer ἀντιπάϑειαν 
θ: πλὴν ἡ μίξις αὐτοῦ ἀντιπαϑής P (Tz.) 20 τὸ ιζ΄ ἀντι- 
σπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ὃ καὶ Φαλαίκειον ἀπὸ 
Φαλαίκου P (utrumque Tz.) 21 ἐπῳδὴ (0. In hoe voc. 
des. metr. P 
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ἀντισπαστικὸν ἑκατέρωϑεν ἔχον τὰς ἰαμβικάς. ἐν δὲ τῷ 
εὐάνορος ἐκτείνει τὸ Q. τὸ δέ γε κλέος, κοινὴ συλλαβή. 

τὸ δ΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερὲς καὶ ἐφεξῆς τρεῖς ἴαμβοι᾽ ὡς 
εἶναι τρίμετρον μιᾶς δεούσης μέσον συλλαβῆς. τὸ ε΄ παιωνι- 

5 κὸν τρίμετρον τοῦ μέσου ὄντος ἐπιτρίτου τρίτου, τοῦ δὲ 
τελευταίου βακχείου. ὃς εἶδός ἐστι τοῦ παιωνικοῦ. τὸ ς΄ 
ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληχτον ταῖς ἰαμβικαῖς ἀναμε- 
μιγμένον. τὸ ζ΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον ὑπερκατά- 
ληχτον ἐπίμικτον πρὸς τὰς τροχαικᾶς. τὸ η΄ ἰαμβικὸν 

10 δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ 9' ἰωνικὸν ἀπὸ μείξονος 
δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ᾿άνα- 
κρεόντειον. τὸ τα΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον παρατε- 
τηρημένον" τὴν γὰρ πρώτην συζυγίαν ἀπὸ βραχείας ἀρχο- 
μένην ἐποίησεν. [ἤγουν παίωνα δεύτερον. τὸ ιβ΄ ἐπιωνικὸν 

15 ἀπὸ μείζονος τρίμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἀντισπάστου᾽ τὴν δὲ 
κατακλεῖδα ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφόρου. τὸ ιγ΄ χοριαμ- 
βικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς ἰαμβικὴν κατακλεῖδα περαι- 
ούμενον, τουτέστιν εἰς ἀμφίβραχυν ἢ βακχεῖον διὰ τὸ ἀδιά- 
φορον τῆς τελευταίας. 

 ὙὙπόϑεσις τῶν Ὀλυμπιονίκων. A 

Inscr. a. Γέγραπται μὲν ὃ ἐπινίκιος “Ἰέρωνι τῷ Γέλωνος ADEFHKQ 
ἀδελφῷ νικήσαντι ἵππῳ κέλητι τὴν ος ΄ Ὀλυμπιάδα, ἢ ὡς 
ἔνιοι ἅρματι. ὃ δὲ αὐτὸς νικᾷ καὶ τὴν οζ΄ Ὀλυμπιάδα 

13 Hephaest. p. 37 W. 14 sch. Hephaest. p. 193, 7 W. 

2 τὸ oo τὸ vo ἐκτείνει Tz.; τοῦ δὲ ys κλέος ὡς κοινὴ 
τὸ Og ἐκλαμβανέσϑω id. (ἐν ante εὐάνορος non legit metricus) 

4 μέσον] ἐν τῷ μέσῳ Tz.  παιωνικὸν δεύτερον Tz. 12 δί- 
μετρον ἀκατάληκτον SU ἤγουν — δεύτερον seclusi (hab. Tz.) 

16 (col wy") τῷ τῆς MAS yt τρίτῳ ὅμοιον add. Tz. 
21 uiv A: om. V | é£zívixog M | τῷ «vov I. FK 22 ἵππῳ 
om. DEHO || ἱπποκέλλητι FK 9} ος΄ scribendum 6586 evicit 
pap. Oxyrh. COXXII, 1, 19: ογ΄ codd. || os' Ὀλυμπιάδα, ἢ ὡς 
ἔνιοι {τὴν οζ΄, τὴν δὲ οη΄) ἄρματι Bergk p.4 28 καὶ τὴν 
of νικᾷ om. Ὀλυμπιάδα DEMO || καὶ τὴν om. A 
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κέλητι, τῇ δὲ οη΄ Ὀλυμπιάδι τεϑρίππῳ, iv v Ὀλυμπιάδι 
ἐτελεύτα. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ νικῶντος ἵππου Φερένικός ἐστι" 
μέμνηται δὲ αὐτοῦ Βακχυλίδης γράφων οὕτως (V, 817)" ἕξαν- 
ϑότριχα μὲν Φερένικον ᾿Δλφεὸν παρ᾽ εὐρυδίναν πῶλον ἀελλο- 
δρόμαν εἶδε νικάσαντα. ἦν δὲ Ἱέρων Δεινομένους παῖς" 
Δεινομένους δὲ παῖδες τέσσαρες Γέλων 'Iégov Πολύζξηλος 
Θρασύβουλος᾽ τὸ γένος τύραννος Συρακουσίων τῶν ἐπὶ 
Σικελίᾳ" υἱὸν δὲ ἔσχε Δεινομένη. νικήσας δὲ τὰ Ὀλύμπια 
ἀνεκήρυξεν ἑαυτὸν Συρακούσιον καὶ Αἰτναῖον, κτίσας τὴν 
παρακειμένην [πόλιν τῇ Σικελίᾳ] πόλιν Αἴτνην ὁμώνυμον 
τῷ Ὅρει. ιτ 05 

b. ἄλλως. γέγραπται ὁ ἐπινίκιος Ἱέρωνι τῷ Γέλωνος 
ἀδελφῷ νικήσαντι ἵππῳ κέλητι τὴν ος΄ Ὀλυμπιάδα, ἢ ὡς 
ἔνιοι ἅρματι. συνέβη δὲ αὐτὸν νικήσαντα καὶ τὴν οη΄ 
Ὀλυμπιάδα ἐν ταύτῃ τελευτῆσαι. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ νικῶντος 
ἵππου Φερένικός ἐστιν. μέμνηται δὲ αὐτοῦ Βακχχυλίδης γρά- 
oov οὕτως ξανϑότριχα μὲν Φερένικον ᾿ἀλφεὸν παρ᾽ εὐρυ- 
δίναν πῶλον ἀελλοδρόμον νικήσαντα. 14D 

ΟΌΕΗΟ 18. ἄριστον μὲν ὕδωρ: τρία ἐν ἀνθρώποις ὁ Πίν- 
- n 

- * δαρος ἄριστα εἶναι λέγει" ἄριστον uiv ὕδωρ sig τὸ ξῆν, ov 

1 τῇ AFK: τὴν || δὲ om. E| οη΄ Ὀλυμπιάδι Α: om V 1.2 ἐν .-- 
ἐτελεύτα om. [D]EH OQ 2 ἐστι A: om. 3 μέμνηται ---ὅ vi- 
κήσαντα hic om. V, cfr. b, 16—18 4 εὐδίναν Α 5 ἴδε 
νικήσαντα Α || ὁ 'Ifoov ΕΚ 6 δὲ] γὰρ FK || Πολύξηλος AFK: 
Πολύβουλος 1 καὶ Og. [DDEFQv || τὸ δὲ γένος FK 8. ἔσχε 
δὲ υἱὸν Ζεινομένην V 9 Αἰτναῖον καὶ Συρακ. FK || κτίσας] 
χτίξει δὲ E 9 τὴν ---10 Αἴτνην] πόλιν Αἴτνην παρακειμένην 
τῇ Σικελίᾳ D 10 παρακειμένην {τῷ ὄρει) hb (ex recc.?) || πό- 
λιν — Σικελίᾳ geclusi | τῇ] ἐν τῇ hib. (item?) || πόλιν om. AFKr || 
αἴτνη K. — De ordine scholiorum ad inser. et vs. 1 vid. praef. 
12 post ἄλλως inser. ἄριστον μὲν ὕδωρ EHO (i.e. Leid. Q 4) 
ἐπιγέγραπται V || ἐπίνικος ΗΠ 13 νικήσαντι — 14 αὐτὸν om. D 
ος΄] ογ΄ codd., cfr. ad p. 15, 22 || ἢ ὡς] ὡς δὲ Ε 14 καὶ τὴν 
om. E (recc) τὴν om. ἢ 15 τὸ---16 ἐστιν om. D 16 ἐστιν 
om. E (recc.) || e?óro?] αὐτοῦ καὶ E (recc.) 11 οὕτως om. E || 
ZAAgsóv om. E 18 ἀεροδρόμον Ev || νικήσαντα om. E 
19 l. om. CEHO ἄλλως praem. D | ἐν] ó(à) ἐν EHO || ὁ om. 
Beck, hb 20 ἄριστα εἶναι λέγει] φησὶν εἶναι E || ἄριστον 
μὲν ὕδωρ] τὸ ὕδωρ ἄριστον uiv E τὸ ὕδωρ uiv KV 
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ἄνευ βιοτεύειν ἀδύνατον᾽ εἶτα χρυσὸν ἐν πλούτῳ τῶν ἄλ- 
λων χρημάτων ἐκπρέποντα καϑάπερ ἐν νυκτὶ πῦρ᾽ πρὸς δὲ 
δόξαν τὴν Ὀλυμπίασι νίκην. τᾶλο 

1b. ὁ [δὲ] νοῦς τοῦ προοιμίου ὅλου τοιοῦτος ὥσπερ τὸ ACDÉHQ 
5 μὲν ὕδωρ τῶν ἄλλων στοιχείων χρησιμώτερον, ὃ δὲ χρυσὸς 
τῆς λοιπῆς ὕλης προτιμότερος, οὕτως καὶ ὃ Ὀλυμπιακὸς 
ἀγὼν προτιμότερος τῶν ἄλλων. καὶ δευτέραν ἀπόδειξιν συγ- 
κριτικὴν ποιεῖται, τῶν τοῦ πλούτου χρημάτων ἀξιολογώ- 
τερον καὶ τιμιώτερον ἀποδειχνὺς τὸν χρυσόν. εἰ δὲ μὴ ἐβρά- 

10 δυνεν, ἠρκέσϑη ἂν εἰς τὸν περὶ τῶν στοιχείων λόγον, καίτοι 
κεφαλαιωδέστερον ὄντα. ἀλλὰ πολύς ἐστιν ἐγκωμιάξων τὸν 
πλοῦτον. καί φαμὲν ἡττᾶσϑαι αὐτὸν τῆς ξαυτοῦ φύσεως 
φιλοχρημάτου τυγχανούσης. 

lc. ὁ δὲ νοῦς᾽ ὁ δὲ χρυσὸς ἐν ἅπασι τοῖς κτήμασι ACDEQ 
16 τοῦ δυνατοῦ πλούτου οὕτω διαλάμπει ὡς ἐν νυκτὶ πῦρ 

καιόμενον. 1*AC 160 4E 
ld. ἄριστον μὲν ὕδωρ: ἀρχὴ γὰρ τῶν ὅλων κατὰ A(C)DHQ'* 

Θαλῆν τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγου ὁ δὲ χρυσὸς δια- 
πρέπει μεγάνορος ἔξοχα πλούτου, ἅτε αἰϑόμενον πῦρ ἐν νυκτί. 

30 διάδηλός ἐστιν ὃ ἐν πλοῦτῳ χρυσός. 1τὉ 0 150 inscr 05 1 H Q^ 
le. ἄλλως. οὐδὲν ἕτερόν τι αὐτῷ τὸ προοίμιον βούλεται ἈΟΤΌΙΕΗ0 

ἢ τεσσάρων ὄντων τῶν ἱερῶν ἀγώνων συγκριτικῶς ἐπιδοξό- 
τερον τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀποφῆναι. οἰκειότατα δὲ καὶ τὴν 
εἰκόνα τῆς συγκρίσεως παρείληφε. τεσσάρων ὄντων ὡς ἔφην 

25 τῶν ἱερῶν ἀγώνων, καὶ αὐτὰ τὰ κοσμικὰ στοιχεῖα ἰσάριϑμα 

1 βιοῦν v | οὐ δυνατόν DEG. οὐ δύναταί τις HO [|| εἶτα) 
om. 080 τὸν E 2 ἐμπρ. ΟΕΚθν || ἐν τῇ v. τὸ π. ὃν 
8 Ὀλυμπίαν [ὈἸἔῈΗ΄ 00. 4 δὲ om. EO; seclusi| ὅλος ἃ 6 τῆς 
λοιπῆς ὕλης] τοῖς λοιποῖς ἅπασι E 7 ἄλλων) ἄλλων ἀγώνων 
Ε 8 ποιεῖται] τίϑησιν ἐκ E 9 ἐπλάτυνεν Beck 
10 ἂν AC: om. || καίτοι om. EH 11 ὄντα om. E 12 xoi 
AC: om. 14 χτήμασι DEO: χρήμασι AC 17 ante ἄριστον 
irp. τὸ δὲ ἑξῆς vov λόγου AC |l. et γὰρ om. α 18 post λόγου 
add. ἄριστον uiv ὕδωρ ἃ 19. 20 ἐν νυκτί. διάδηλός 
ἐστιν ὁ A: διάδηλόν ἐστι νυκτὶ, οὕτως DHQ (in C plera- 
que h. sch. omissa) 21 ἄλλως Α om. C: ἄριστον uiv 
ὕδωρ [D]EH 24 τεσσάρων] v. γὰρ Cv 25 αὐτὰ [0]Qv: 
αὐτὸς 

Scuor. ΙΝ PrNDARUM ed. Drachmann. 2 
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ὄντα τοῖς ἀγῶσι παραλαμβάνει, εἶτα τούτων τῶν στοιχείων 

χρειωδέστερον τὸ ὕδωρ ἀποδείκνυσι. τῇ τῶν φιλοσόφων ἕπό- 
μενος γνώμῃ. οἱ φυσικώτερον κινηϑέντες ἐκ τοῦ ὕδατος 
ἔφασαν καὶ τὰ ἄλλα τρία στοιχεῖα συνίστασϑαι. λέγουσι μὲν 
γὰρ αὐτοῦ τὸ λεπτομερὲς ἀέρα γίνεσϑαι. τὸ δὲ παχύτερον 
εἰς ἑαυτὸ συνιστάμενον γῆν᾽ ἀποτελεῖν δὲ ἀπολεπτυνόμενον 

ACDEHQ τὸν διάπυρον αἰϑέρα πῦρ. διὰ τοῦτο ἄριστον εἶπε τὸ ὕδωρ, 
ἐπεὶ δοκεῖ τῆς τῶν ἄλλων γενέσεως αἴτιον εἶναι. τὸ γὰρ 
αἴτιον τῶν δι’ ἑαυτοῦ γινομένων. τοῦτο προὔχον τῶν ἄλλων. 
ἔνιοι δὲ καὶ τοῦτο προστιϑέασι λέγοντες. ὅτι καὶ πρὸς τὰ 
λογικὰ καὶ ἄλογα ξῷα ἀναγκαιότερόν ἐστι τὸ ὕδωᾳ, μάλιστα 
πρὸς OdÀmog, καὶ ὅτι τὰ φυτὰ ἐκ τοῦ ὕδατος τρέφεται. 
ἡμεῖς δὲ ἐκ τῶν σπερμάτων ζῶμεν, τὰ δὲ σπέρματα οὐκ 
ἄλλως δύναται ζῳογονηθῆναι εἰ μὴ ἀπὸ ὕδατος. εἰκότως 

ACEHQ τοίνυν ] τὸ ὕδωρ usitov τῶν ἄλλων στοιχείων. τινὲς δὲ 
καὶ τὸ Ὁμηρικὸν παραλαμβάνουσιν (Ξ 201)" Ὠκεανόν τε 
ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν. εἰ δὲ ὁ ἸὩκεανὸς ποτα- 
μὸς καὶ ἡ Τηϑὺς πηγὴ: ἣ δὲ τῶν ϑεῶν γένεσις ἐκ τοῦ 

A(CD)EHQ Ἰ,ῷχεανοῦ γεννᾶται, εἰκότως καὶ τὸ ὕδωρ | τῶν ἄλλων στοι- 
χείων προτιμότερον. ἀπεδείξαμεν οὖν διὰ πολλῶν τῶν 
τεσσάρων στοιχείων προτιμότερον τὸ ὕδωρ᾽ πρὸς ταύτην 

10 Aristot. met. 1, 3. Doxogr. graec. p. 91. 170 

1 περιλαμβι ὲΕῈ ̂  2 χρειωδέστερον AC: X9. καὶ διαπρεπέστα- 
τον (-ερον E) | τὸ ὕδωρ om. E || ἀποδείκνυσι AC: παρα- 
λαμβάνει | cogàv E 8 φυσικώτερον A[D]Ü0: -τέρως C -τατὰ E 
-τάτῳ ἃ κινήματι [D]GO κινηϑέντος Beck. Sed cfr. sch. 
Q 185 ἐντεῦϑεν κινηϑέντες 4 τρία] τὰ E | μὲν A: om. 
4 5α. τὸ μὲν γὰρ λ. αὐτοῦ ἀέρα λέγουσι yiv. V 6 γῆν om. E 
7 τὸν ὃ. ci9. om. € || πῦρ] ἤτοι τὸ πῦρ Sch. Thom. p. 52, 5 Ab. 
Ft. πῦρ delend. 8 γνώσεως E 9 ἑαυτοῦ] αὐτὸ AC || τοῦτο om. 
Cv || τῶν ἄλλων] ἐστιν C 11 ἀναγκαιότερον ἀναλογώτερον ᾷΕ | 
ἔστι AC: εἶναι 11. 12 μάλιστα πρὸς ϑάλπος om. C || ὅτι] 
γὰρ ps 13 £x τῶν] ἄνευ € | οὐ (suprascr.) ζῶμεν C 14 ἀπὸ] 
ὑπὸ ΑΟΌ ὑπὸ τοῦ V 16 τοίνυν À: οὖν ἐστι C? οὖν ποιεῖ 
Οὐκ om. DEHQ | τινὲς EH O: πρὸς ACK 18 χαὶ ἡ μήτηρ 
“πὶ ἤγουν ἡ πηγὴ ν 19 γεννᾶται) ἐστιν C γίνεται K | καὶ 

E 20 ἀπεδείξαμεν --- 21 προτιμότερον om. D 20 &zsó.— 
) 19, 1 ἐπιτιμότερον om. 
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τὴν ἀπόδειξιν τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα ἐπιτιμότερον ἀπο- 
δείκνυσιν. 50; ΙΧ lyr. (p.11, 7) D; 5, dein 18 E; inscr.* HQ 

1f. ἄλλως" σύγκρισις τῶν ἀγώνων πρὸς τὰ στοιχεῖα HQ 
γράφεται ἐξ αὐτοῦ τοῦ προοιμίου. καὶ γὰρ ὃν τρόπον 

5 ἐκεῖνα αἴτια τοῦ fiv τοῖς ἀνθρώποις εἰσὶ. τὸν αὐτὸν καὶ 
τοῦ καλῶς ζῆν τοὺς ἀγῶνάς φησιν. ἐπεὶ δὲ πρώτιστον καὶ 
τῶν ἄλλων στοιχείων ἄμεινον τὸ ὕδωρ ἐστὶ, παραβάλλει 
αὐτὸ τῇ τῶν Ὀλυμπίων νίκῃ, ὡς καὶ αὐτῇ προὐχούσῃ τῶν 
ἄλλων τεσσάρων. 

10 lg. ἄλλως᾽ ἄριστον μὲν ὕδωρ᾽ ὁ δὲ χρυσὸς διαπρέπει DHQ 
τοῦ μεγάλως δυναμένου πλούτου, ἅτε τὸ αἰϑόμενον πῦρ ἐν 
νυκτὶ, ἤγουν ὃ πυρσός. ἀπὸ κοινοῦ τὸ διαπρέπει. 

1 ἢ. τέσσαρες ἔπαινοι τοῦ ὕδατος" λευκὸν, λεπτὸν, AE 
ψυχρὸν καὶ γλυκύ. διαφοραὶ δὲ τοῦ ὕδατος πέντε᾽ ὄμ- 

15 βριον, πηγαῖον. ποτάμιον, φρεάτιον καὶ λιμναῖον᾽ ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ τοῦ οἴνου ὁ ἐρυϑρὸς, ὃ μέλας καὶ γλυκὺς, ὁ 
αὐστηρὸς. ὁ κιρρὸς. ὁ λεπτὸς καὶ [ὁ] λευκός. 

᾿ 11. τὸ ὕδωρ παχυνόμενον ποιεῖ τὴν yv λεπτυνόμενον, AE E 
τὸν ἀέρα᾽ πάνυ δὲ λεπτυνόμενον, τὸ πῦρ᾽ καὶ κατὰ τοῦτο 

80 ἄριστον. 10*E 
4a. μεγάνορος ἔξοχα: μεγάνορα εἶπε τὸν πλοῦτον, ACDEHQ 

ὡς μὲν ἔνιοι διὰ τὸ παρασκευάξειν τοὺς κεκτημένους αὐτὸν 
αὐχητικοὺς καὶ ὑπερόπτας. Ὁ. ἢ ὅτι αὐτός ἐστι μεγαλήνωρ, 
διὰ τὸ πολλὰ δύνασϑαι κατεργάσασϑαι. νεῦρα γὰρ πολέμου 

25 χρυσός. 9E13"C 

13 sch. Aesch. Prom. 144 16 Ath. I, 26c 

1 τὸν] χαὶ τὸν V || ἐπιτιμότερον Α: προτιμότερον καὶ κε- 
φαλαιωδέστερον V | post ἀποδείκν. frustula sch. 5 inser. E 
i γράφεταν om. v 6 τοὺς ἀγῶνας M: τοὺς uiv οὖν αἰτίους 
or τούτους αἰτίους Beck ἐπεὶ δὲ HQ: ἐπειδὴ r ἐπειδὴ μὲν 
οὖν Beck 10 ἄριστον μὲν ὕδωρ om. v ὕδωρ om. D 
18 λεπτόν λευκόν E 16 τοῦ om. E 17 ὁ seclusi 18 τὸ 
E: τὸ γὰρ Α 21 Ll] καὶ E μεγάνορος ὉΗ8 22 κατασκχευ- 
ἄξειν [D]HQv 28 ἢ] καὶ ἂν || ἐστι] γίνεται ν || μεγαλή- 
τωρ E"? 24 χατεργάξεσϑαι v om. E || καὶ νεῦρα γὰρ E 
25 ὁ χρυσός V 

9* 
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DHQ c. ἄλλως᾽ μεγάνορος: ἤτοι τοῦ αὐξάνοντος τὰς τύχας 
HQ τῶν ἀνθρώπων καὶ ποιοῦντος μείζονα φρονεῖν | τῶν καϑη- 

. *^ er NN , 2 1 ^ ' ^ , 

κόντων᾽ ἢ ὅτι αὐτὸς μεγάνωρ ἐστὶ. διὰ τὸ πολλὰ δύνασϑαι 
κατεργάσασϑαι. 

ACDEHQ 5a. εἰ δ᾽ ἄεϑλα γαρύειν: ἄϑλα νῦν εἴρηκε τὰ ἀγω- 
νίσματα. Ὁ. ἢ καὶ τὰ ἔπαϑλα᾽ Ὅμηρος (Ψ' 273) 

δ - £e 9, , 079 9 ? ΕΣ, ἱππῆας τάδ᾽ ἀεϑλα δεδεγμένα κεῖτ ἐν ἀγῶνι. 
ACcDEHQ 5c. ἄλλως᾽ ἄεϑλα ἀγωνίσματα, περιφραστικῶς τοὺς 

ἀγῶνας. ἃ. πρὸς ἑαυτὸν δὲ ἐκφέρων εἶπεν" ὦ φίλον ἦτορ, 
εἰ δὲ καταλέγειν ἀϑλα βούλει, νόμιξε ὡς ἐν ἄστροις ἥλιον 
φαεινότερον, οὕτως ἐν ἄϑλοις τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα πρωτεύειν. 

DHQ e. γαρύεν: φωνεῖν. καταλέγειν. διακρίνειν. ὑμνεῖν. 
Δωρικῶς δὲ τὸ γαρύεν, τοῦ « ἐκλείψαντος. 

ACDEQ f. τὸ δὲ γαρύεν γαρύειν λέγει. καὶ ἔστιν ἀποβολὴ 
τοῦ τ, ὅπερ ἔϑος Δωριέων. ἡ δὲ γῆρυς ὅτι ἐπὶ τῆς φω- 
νῆς εἴρηται, εὑρήσομεν καὶ παρ᾽ Ὀμήρῳ (4 487)" 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς ϑρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς. 
g. ἔϑος δέ ἐστι Πινδάρῳ, μὴ οἷς προοιμιάξεται συγκριτικοῖς, 
τούτοις τὰ συγκρινόμενα εὐθέως ἐπάγειν, ἀλλὰ μεταξύ τινα 
εἰκόνα ἀποδειχτικὴν τῆς βελτιότητος παρεντιϑέναι καὶ οὕτω 

sch. 4d. ϑυ14., Phot, lex. Bachm. 296, 5: μεγάνορος 
πλούτου: Πίνδαρος" ἰσχυροῦ, δυνατοῦ, ἀνδρίαν ἐμποιοῦντος" 
ἐπεὶ μεγάλα δύναται Ó χρυσός. νεῦρα γὰρ λέγεται πολέμου εἶναι, 
ὥς φησι Πίνδαρος. (Cfr. Suid. νεῦρα μάχης: ὃ πλοῦτος.) 
ὅ οὐ 8 Hes. ἄεϑλα. Ap.Soph. p. 11,9. Suid. ἀϑλον. lex. Bachm. 
37, 5.6 15 Ap. soph. p. 54,29. Hes. yfjovc 

4 κατεργάξεσϑαι H — 5 1.] om. CDE εἰ δ᾽ ἄεϑλα H? Q || ἀϑλα 
AC: ἄεϑλα E om. DHO. 6 ἢ A: om. C ἔλεγον δὲ οὕτω DEHO 
7 imzijog τά γ᾽ ἄεϑλα δεδειγμένα κεῖται ἐν &y. E 8 ἄλλως] 
ἢ Ὀν τὰ &yov. CHv 9 δὲ om. Ὁ 11 φαεννότερον A || ἀϑ- 
λοις] ἄλλοις E. ἀγῶσι ΗΠ 14 τὸ δὲ γαρύεν AC: om. ΒΕ ἄλλως" 
γαρύεν Ὁ ἄλλως v || γαρύειν] γαρύεν Ὁ -ύειν in ras. E* | λέγει 
καὶ ἔστιν] γάρ ἐστι Ὁ 14 ἀποβολὴ ---1ὅ Ζωριέων om. D ἀπο- 
βολῇ codd. omnes ut vid. 1 ὅτι] ὅτι καὶ E 10 εὑρίσκομεν 
DEv || παρ᾽ Ὁμήρῳ AC: Ὅμηρος 18 δὲ om. E || οἷς om. Ε || 
συγκριτικοῦ E 19 τούτοις] τόπου E || συγχρινούμενα [D]Q 
20 τῆς om. E || βελτιώσεως ὈΕθν || παρεντιϑέναι Α": παρεντί- 
ὕεται A!DEO Vv παρεντίϑεσϑαι C || καὶ om. DO 29 Πίνδαρος 
om. Phot. lex. Bachm. 24 ὥς φ. HI. om. Phot. lex. Bachm. 
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M , , , - MI - , Ἃ κ τὴν σύγκρισιν ἐπιφέρειν. ποιεῖ δὲ τοῦτο ϑερμός τις ὧν καὶ 
πολύνους περὶ τὰ νοήματα. 16"E 

8. ϑαλπνότερον: ϑερμότερον, φανερώτερον, | φαεινό- DH 
rEgov' τῇ γὰρ ϑέρμῃ καίει vOv ἀέρα καὶ φωτίξειν ποιεῖ. 18A 

* “ m 9a. ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον: εὖ xal ἐκ τοῦ καιροῦ ACDEHQ 
τὸ ἄγαν λαμπρὸν τοῦ ἡλίου βούλεται δεῖξαι ὡς πρὸς τὰ 
ἄλλα ἄστρα, ἅτινα κατ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν ἐξασϑενεῖ φαίνεσϑαι; 
διὸ καὶ ἁρμοδίως ἄστρον ἐπήγαγεν. ! b. ἔρημον εἶπε τὸν 
αἰϑέρα διὰ τὸ ἄγαν πυρῶδες καὶ τὸ μὴ πλησιάζειν αὐτῷ 
ξῶον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἢ ὅτι τὸ ἐριὶ μόριον λέγουσιν ἀντὶ 
τοῦ μεγάλου, ὡς καὶ Ὅμηρος (Κ 305): ἐριαύχενας ἵππους. 

6. τὸ δὲ σαφὲς οὕτως ἔχει" εἰ δὲ, ὦ προσφιλεστάτη ψυχὴ, 
ἀγῶνας φωνεῖν καὶ διακρίνειν ϑέλεις, μηκέτι τοῦ ἡλίου 
σκόπει ἕτερον ἄστρον μήτε ϑερμότερον μήτε λαμπρότερον 

M - , , , , , e , 4 - διὰ τῆς ἐρήμου αἰϑέρος φερόμενον ἐν ἡμέρα, μηδὲ τοῦ 
Ολυμπιακοῦ ἀγῶνος ἕτερον βελτίονα. i4AE 4C 

9d. ἄστρον: κακῶς εἶπεν ἄστρον᾽ ἔδει γὰρ εἰπεῖν DMQ 
ἀστέρα. τὰ γὰρ ἐκ πολλῶν συγκείμενα ἀστέρων ἕξώδια λέγον- 

» ς "T, , ΄ | oc SEV MON ται ἄστρα, ὁ δὲ ἥλιος ἀστήρ. 6. τὸ δὲ ὅλον εἰπεῖν᾽ ὥσπερ 
ἐν ἄστροις ἥλιον εἴποις ϑαλπνότερον, οὕτως ἐν ἀγῶσι προ- 
κρέναις Ὀλυμπίαν. 

sch. 8b. Suid. ϑαλπνότερον: λαμπρότερον. ϑερμότερον. 
Πίνδαρος" μηκέϑ᾽ ἁλίου — αἰϑέρος. 17 EG 86, 39. sch. Eur. 
Phoen. 1. sch. ἃ E 5. Suid. ἄστρον 

1 ἐπιφέρει D?Ov 2 περὶ] ἐπὶ [D]Q*?rv 4 καίει HO: 
καὶ Ὁ καίειν v | αἰϑέρα Q — 51. om. CE || ἥμερᾳ [D]QO || φαεννὸν 
ἄστρον om. [D]HOv || εὖ καὶ AC: καὶ [D]|Qüv om. EH 6 βού- 
λεται δεῖξαι AC: δείκνυσιν || ὡς] καὶ v 6. 7 τὰ ἄλλα ἄστρα 
AC: σύγκρισιν τῶν ἄλλων ἄστρων 7 κατ᾽ αὐτὸν AC: κατὰ 
τοῦτον. Locus corruptus vid. 8 ἄστρα Dv || ἔρημον δὲ 
εἶπε ACH — 9 τὸ (alt) om. EQv 10 ἢ ὅτι om. cile 
11 μεγάλου ΑΗ ῬΚ: μεγάλως DÜüv μέγα CE || καὶ om. Qv || 
Ὅμηρος om. E 13 ἀγῶνα E || ϑέλεις] μέλλεις καὶ διακηρύσσεινν 

15 τῆς] τοῦ E | φερόμενον] φαῖνον E | μηδὲ] μήτε δὲ A 
171 οἵω. ἢ 18 ἀστέρα HQ: ἄστρα Dr || ἀστέρων Et. Gud.: 

ἄστρων 18.19 ἄστρα λέγονται V ἄστρα λέγεται Beck 20 εἴποις 
HQ: εἴπου Ὁ εἴπῃς v || ἀγῶσι DO: ἄϑλοις Η || προκρίνεις [0]8 

21 Ὀλυμπίας [D]Q**? 



99 Scholia 

[D]HQ 10a. αἰϑέρος ἐρήμας: ἡ μὲν ϑάλασσα ἔχει τοὺς 
ἰχϑῦς, ἡ δὲ γῆ τὰ τετράποδα καὶ τὰ ἑρπετὰ, ὁ δὲ ἀὴρ τὰ 
πτηνά" ὃ μέντοι αἰϑὴρ πυρώδης Qv οὐκ ἔχει. b. ἢ ἐρήμης, 
τῆς μὴ ἐχούσης νέφος᾽ οὐ γὰρ συνίσταται εἰς ϑερμασίαν. 

c. ἢ διὰ τὸ μὴ φαίνεσϑαι οἰκούμενον. ^ d. ἢ ὡς πρὸς 
ἡμᾶς ἐρήμης, διὰ τὸ ἡσύχιον καὶ ἤρεμον. 145 

ΑΙ Ε 10e. διαφέρει ὁ αἰϑὴρ καὶ ἡ αἰϑὴρ, διότι ἡ αἰϑὴρ 
λέγεται τοῦτο τὸ στερέωμα, ὁ αἰϑὴρ δὲ ἀρσενικῶς ἡ ἔνα- 
στρος σφαῖρα, Ó πόλος ἐκεῖνος. insor.E 

[D]H Q 13a. 095v: ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας. 
AC 13b. πολύφατος: ὁ ὑπὸ πολλῶν φημιζόμενος. 6. του- 
ὁ τέστι πολυϑρύλλητος, ὑπὸ πολλῶν λεγόμενος. d. ἢ ἐν ᾧ 
πολλοὶ φημίξονται καὶ κλεΐζονται. 15A 

[D]H Q 13e. πολύφατος: πολύφημος. f. ὁ ὑπὸ πολλῶν φημι- 
ζόμενος καὶ λεγόμενος. πολυϑρύλλητος. 16 

[0180 14a. ὁ ὕμνος ἐκ τῆς Ὀλυμπίας περιβάλλεται ταῖς τῶν 
σοφῶν μητίεσσι καὶ ὑπὸ πάντων τούτων κατασκευάζξεται. 
b. ἀμφιβάλλεται δὲ, ἤτοι κοσμεῖται, ἢ περιγράφεται καὶ 
περιλαμβάνεται᾽ ὥσπερ καὶ Ὅμηρος (Ψ 255)' τορνώσαντο 
δὲ σῆμα. 

Α[Π]ΕΗΟῸ 1406. ὕμνος ἀμφιβάλλεται: οἷονεὶ περιγράφεται. περι- 
AC[D]EHQ βάλλεται. | d. ἔνιοι δὲ κοσμεῖται ὁ ὕμνος. 6. ἡ μετα- 

φορὰ ἀπὸ τῶν στεφάνων. 16A19C 5E 18" (D] HQ 
A 15. κελαδεῖν: ὑμνεῖν. τἴ 

sch. 10 f. Suid. αἰϑὴρ ϑηλυκῶς. Ὅμηρος (II 365): αἰϑέρος 
ἐκ δίης. καὶ Πίνδαρος" ἐρήμας δι᾿ αἰϑέρος" διότι πυρώδης ὧν 
οὐ τρέφει. 18 sch. A X 255 

1 ἐρήμας δι’ αἰϑέρος V 6 ἐρήμας Q || ἤρεμον Oxon. (cfr. 
EM 2373, 13): ἔρημον 9 ἐκεῖίνος Ὁ A*P 12 ὑπὸ --- λεγό- 
μενος om. C 14 πολύφατος δὲ ἃ π. δὲ ὃ ν 15 καὶ λεγό- 
μενος V: λεγόμενος HO om. [D] 16 l. ὅϑεν ὁ πολύφατος 
praem., ó ὕμνος om v | ὁ om. H | τῆς Ὀλυμπίας h: τοῦ Ὀλύμ- 
σου 19. 20 τορνώσαντο δὲ codd. Hom.: τορνόσω τόδε 
21 1. A: om. E ἄλλως [D]HQv || οἱονεὶ περιγράφεται Boeckh 
expll. p. 689: οἷον εἰπεῖν γράφεται (τράφεται À) 22 ἕνιοι δὲ 
κοσμεῖται] ἔνιοι τὸ ἀιφιβάλλεται ἀντὶ τοῦ κοσμεῖ C || κοσμεῖται 
ΑΕ : Ernie κοσμεῖται [D]Q προβάλλεται κοσμ. Hv || ἡ] 
ἡ δὲ ΟΕ 

10 

15 

20 
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16. Κρόνου παῖδ᾽ ἐς ἀφνεάν: a. ἰστέον Ov. τὸ AC[D]HQ 
ἱπποτροφεῖν πλουσίων. Ὁ. [τὸ δὲ ἱκομένους] ἀντὶ τοῦ AC[D]EHQ 
παραγενόμενοι" τῇ γὰρ αἰτιατικῇ ἀντὶ τῆς ὀρϑῆς χρῆται. 
[ὅπερ οὐκ οἶμαι λόγον ἔχειν.} c. ἔστι μὲν τὴν ἕστίαν 

5 δέξασϑαι Κρόνου, καϑότι πρόκειται" βέλτιον ὃὲ οὕτως δέ- 
ξασϑαι᾿ εἰς τὴν τοῦ 'Iéoovog ἐλϑόντας ἑστίαν τὸν τοῦ Κρό- 
vov παῖδα Δία ὑμνεῖν. πιϑανώτερον γὰρ τῆς νίκης Ὀλυμ- 
πιακῆς οὔσης τὸν Ὀλύμπιον Ζία παρὰ τῷ Ὀλυμπιονίκῃ 
ὑμνεῖσϑαι. 19AE 290 

10 — d. οἵονεὶ τοῦτο κατασχευάζει, ὅτι τοῦ ὑμνεῖσϑαι τὸν Επε 
, 

Δία οὐδείς ἐστιν ἕτερος (αἴτιος) ἢ ὁ ᾿Ιέρων. 
117. μάκαιραν: εὐδαίμονα. πλουσίαν. A 
18a. ϑεμίστεῖον: Ἡρωδιανὸς (1 131, 5) προπαροξύνει, ACDHQ 

ἀναλογώτερον γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἡ χρῆσις προπερισπᾷ. 9A 20fC 
15 b. ἄλλως ϑεμιστεῖον τὸ δίκαιον, παρὰ τὸ ϑέμις. ο. ἀμφ- DEHQ 

ἐπει: περιέπει. οἷονεὶ ϑεραπεύει. 90E 
19a. σκᾶπτον τὸ σκῆπτρον. ἔκϑλιψις, ἧς ἐν αἰτίᾳ D 

παρέμπτωσις. 
19b. σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ: κατὰ “ωριέας τὸ σκῆπ- AC 

20 r90v, ἀποβολῇ τοῦ Q γενόμενον. | φησὶ δὲ τὴν βασιλείαν. A 
περιπέφρασται δὲ ὃ λόγος. βούλεται yàg εἰπεῖν᾽ ὃς μετὰ 

17 EM 101,23. Eust. Il. 104, 21. 1158, 33 19 Eust. 
Il. 104, 22 

1l sic A: Κρόνου παῖδα C[D]HQ om. E | Ordo: b. c. a. 
[D]H c.b.a. 0 c.a. b. v || ἰστέον AC: τὸ δὲ ἐς ἀφνεὰν εἶπεν 

2 τὸ δὲ ἱκομένους om. E; seclusi 8 παραγενόμενοι [D] 
EQ: παραγενομένους Ἦν παραγενόμενοι λέγει AC χρῆται À 
χρᾶται C: κέχρηται 4 ὕπερ--- ἔχειν om. €; damn. Beck || τὴν 
DEHOv: οὖν καὶ τὴν A. οὖν € 5 Koóvov {παῖδα Momm- 
sen? suppl. p. 2, ft. recte; tum 'Eoríev exprim. | δὲ om. E 
6 ἐλϑόντες E 7 παῖδα om. C | τὸν zc [D]EQv λείπει 4ία H 

9 ὑμνεῖσϑαι À: ἀνυμνεῖσθϑαι 11 supplevi 13 ϑεμί- 
στεῖον A: ϑεμίστειον 0 ϑεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει ((D)HO 
14 προπερισπᾷ Α: περισπᾷ C παροξύνει [01η6 15 ἄλλως 
om. ΕΗ | ϑεμιστεῖον HQ: om. ἢ 9. ὃς ἀμφέπει E. — 15.16 &ug- 
ἔπει δὲ τὸ περ, ἂν 19 sq. cfr. sch. Tricl. 61,15 Ab. 19 ἐν 
πολυμάλῳ om. C Tricl.|| Φωριεῖς C Tricl. 20 γινόμενον C Tricl. 



24 Scholia 

A(D)EHQ. δικαιοσύνης | βασιλεύει τὴς εὐδαίμονος Σικελίας. ἡ γὰρ 
πολύμηλος ἀπὸ μέρους εὐδαίμων νοοῖτο ἄν. 180 15Ὲ 90^ H 

Α 6. τουτέστι πλουσίᾳ. 
H 19d. {πολυμάλῳ:» ἤτοι πολυϑρεμμάτῳ᾽ ἢ ἀπὸ τοῦ 
καρποῦ τῶν μήλων᾽ ἐκεῖ γὰρ περισσῶς λέγεται φυῆναι. ἢ 
πολυκάρπῳ. καὶ Ὅμηρος (1 542): καὶ αὐτοῖσ᾽ ἄνϑεσι μήλων. 

A(ODEHQ 208. δρέπων μέν: ἀντὶ τοῦ δρεπόμενος, ἀπανϑιζόμενος 
πασῶν τῶν ἀρετῶν τὸ τέλειον, ἀνδρείας καὶ δικαιοσύνης 

ACDEHQ καὶ τῶν ἑξῆς. b. αὐτὸ τὸ ἄκρον δρεπόμενος ἀπὸ πασῶν 
τῶν ἀρετῶν᾽ οἷονεὶ ἀφ᾽ ἑκάστης τὸ ὠφέλιμον καρπού- 

ΑΕ(Η)0 μένος. 205 CE 20. ἢ — c. ἀκαταλλήλως δὲ τῷ δρέπων τὸ ἀγλαΐ- 
ἕεται ἐπενήνοχεν. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν ἀγλαϊξόμενος, ἵν᾽ m 
καλλωπιζόμενος ἐπὶ τῷ τῆς μουσικῆς κάλλει, τουτέστι τῆς 
ὠδῆς. 19H 

DHQ 20 d. ἄλλως" ἀγλαΐξεται δὲ: ἀκαταλλήλως τῷ δρέπων 
τὸ ἀγλαΐξεται. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν ἀγλαϊξόμενος ἐν τῷ τῆς 
μουσικῆς ἄνϑει καὶ τῇ QT, ἤτοι μουσικὸς Qv ἢ περὶ τὴν 
μουσικὴν διακείμενος. 6. φίλην δὲ τράπεξαν, ἢ ὅτι κατὰ 
τὸ ἀναγκαῖον συνεστιῶνται᾽ ἢ ὅτι ἐκ ταύτης αἷ φιλίαι. 

C 20f. δρέπων μέν: ἀντὶ τοῦ δρεπόμενος, ἀπανϑιξόμενος 
καὶ οἷον συλλέγων ὃ 'Iéogov τὰς ἀκρότητας ἀπὸ πασῶν τῶν 
ἀρετῶν. 530" 

ACEHQ 20ρ. ἄλλως᾽ ἀγλαΐξεται δέ: ἐπαγωγικῶς ἀπὸ τῶν 
καταριϑμηϑέντων᾽ εἰρηκὼς γὰρ ἀφνεὸς, ἀγαϑὸς. δίκαιος, 

4 Eust. Il. 301, 28. Suid. πολυμήλη ὅ sch. AB I 642 

1 ἡ -- 2 ἄν) πολυμάλου᾽ τῆς εὐδαίμονος ἀπὸ μέρους νοοῖτο 
D)Ov 2 γοοῖτο ἄν EH: vooixo AQ νοεῖ τὸ ὅλον G, unde 
ὅϑεν νόει τὸ ὅλον b 4-- 6 cfr. sch. Germ. p. 62, 1—83 Ab. 

8 τῶν om. Düv 8 τὸ — 10 ἀρετῶν om. υ 8 καὶ om. 
Hv 9 δρεπόμενον E | ἀπὸ πασῶν ACDO: ἁπασῶν EHv 
10 ὠφέλημα Ε 11 ἄλλως praem., δὲ om. EQv, || zo AE»: τὸ 
ΕΝ Ὧν τὴν H | δρέπεσϑαι E | τὸ] τῷ Qv 12 ἐπενήνοχεν ἔπε- 
ται Ε ἐϊπή]νεγκεν H 18 ἐπὶ om. 0v 13. 14 τῆς od jg om., 
ἀρχὴ γὰρ τῶν ὅλων κατὰ Θαλὴν τὸ ὕδωρ add. E 15 ἄλλως 
om. D || τῷ Η: τὸ [D]Ov 16 τὸ H: τῷ [D]Ov 17 uov- 
σικῆς H: ἀδῆς DOv 19 7 om. H 23 ἐπιτατικῶς CFK 
24 εἰρηκότος Ε 

20 
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βασιλεὺς, ἐν τῇ ἀρετῇ τὸ δίκαιον, ἐν τῷ πλουτεῖν τὸ νικᾶν, 
φησὶν ὅτι κέχτηται καὶ μουσικὴν, ἵνα πάσας τὰς βιωτικὰς 
ἀρετὰς εἴπῃ. 30'C 

20h. ἄλλως᾽ τῷ εἶναι μουσικὸς, ἢ τῷ διακεῖσϑαι περὶ ACEHQ 
5 μουσικὴν, ὥσπερ φιλίατρος οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ τῷ διακεῖ- 
σϑαι. 24* C 

20i ἀώτῳ δὲ τῆς ὠδῆς ἄνϑει, τουτέστιν ἐν ταῖς ACEMQ 
ὠδαῖς. οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἢ μουσικῆς &v9og αἵ ὠδαί. 
4 4 

j. οἷα δὲ ἔφη. (v5 τοῖς παρὰ τὸν πότον εἰωϑόσι λέγε- AEMQ 
10 ὅϑαι. 24*AC 

20k. ἀγλαΐξεται: ἀγάλλεται xol σεμνύνεται καὶ ἐν A (Cc)DEHQ 
τῷ τῆς μουσικῆς ἀπανϑίσματι, οἷονεὶ πεπαίδευται μου- 
σικήν. 926fA16C 

248. οἷα παίξομεν φίλαν: τὴν φιλοποιόν. οὐ γὰρ ACDEHEQ 
15 ἐχϑροὶ εἰς τράπεζαν συνέρχοντα. Ὀ. τὸ δὲ παίζομεν ὡς ACDEQ 

πρὸς τράπεξαν, οὔτι σπουδαῖον᾽ ἄκαιρον γάρ. 205 6 6. ἢ H8 
τὴν προσφιλεστάτην. 

24d. ὁ δὲ νοῦς οἷα παίξομεν φίλαν ἄνδρες: ADEHQ 
ὁποῖα μάλιστα μουσικὰ oí ἄνϑρωποι συνεχῶς κατὰ τὰ συμ- 

14 EM 794, 12. Eust. Il. 1118, 59 

2 φασὶν EHO || βιωτικὰς] βασιλικὰς Beck 3 εἴπῃς E 
ἔχη ἢ 4 τῷ εἶναι om. E. τῷ] τὸ E | τῷ (φιλίως) διακ. Beck 

ὅ ὑπερφιλιατρὸν E | φιλιαγρὸς (8. -τρὸς) A || o9 τῷ εἶναι 
AC: οὕτως ἐστὶν || διακεῖσϑαι om. Hüv 7 δὲ om. Óv 
8 οὐδὲ Q0 | ἕτερον μουσ. ἄνϑ. ἢ αἱ ὠδαί Beck | ἡ o07 E 
9 ἔφησε Ηθν || ἐν add. h (non b) || τοῖς om. ἢ ἢ || παρὰ E**? Lehrs 
Pindarsch. p. 6: περὶ || εἰωϑόσι A: εἰώϑασι 11 ἀγλαΐζεται --- 
σεμνύνεται À: ἀγλ. δὲ ἀγ. καὶ σεμν. E ἀγλ. δὲ καὶ σεμν. καὶ 
ἀγ. ἢ ἀγλ. δὲ καὶ σεμν. DÜüb ἀγλ. δὲ v (om. καὶ &y. καὶ σεμν.) | 
καὶ (alt. om. E 12.13 τὴν μουσικήνν 141] om. AC ἄνδρα 
add. E || τὴν φιλοποιόν Ων τὴν φιλίας ἐμποιητικήν H: φίλαν 
δὲ τὴν φιλοποιὸν εἴρηκεν AC om. E 14.15 ἐχϑρὸς γὰρ εἰς 
φίλ(ην) τράπεζαν οὐ συνέρχεται M ἐχϑροὶ] ἐχρῆν E|| τὸ ἄπε- 
ξαν Ἐ || συνέχοντα E συνανέρχονται DQb 16 τὸ ἄπεζαν E | 
οὔτι σπουδαῖον À: οὐ γὰρ oz. οὔτι τὸ cx. [D]b οὐ τὸ 
σπ. ἂν αὐτοσπουδὲς E | ἀλλ᾽ ἄκαιρον, om. γὰρ, C 18 ὁ νοῦς E 
(post 1.) H | . om. DHOQv 19 ὁποῖα μάλιστα μουσικὰ E: οἷοι 
ἄμα μετὰ μουσικὰ À ὁποῖα μ. μουσικὴν DH ὁποίαν μ. uov- 
σικὴν V 
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πόσια περὶ τὴν προσφιλῆ τράπεξαν παίζομεν. καλῶς καὶ 
μετὰ τὴν εὐωχίαν εἶπεν᾽ οὐ γὰρ ἦν σπουδαίου ἄνευ τοῦ 
εὐωχεῖσϑαι κιϑαρίζειν. 

ACcDEHQ 246. ἀμφίβολον οὖν πότερον ἀγλαΐξεται μουσικᾶς 
ἐν ἀώτῳ μουσικὰ συζητῶν παρὰ τὸ δεῖπνον, ἢ ἐπεὶ λύρα 
περιεφέρετο τοῖς δειπνοῦσιν, ὡς ἀπαρχομένων παιδιᾷ μου- 
σικῇ τοῦ εἰς [Ἱέρωνα ὕμνου. 

ΑΟΌΕΗΟ 26a. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα: παρόσον οἵ 
ὑπὸ τὸν Παρνασσὸν οἰκοῦντες Δωριεῖς πρῶτοι λέγονται τὸ 
» "i , "n Α * Α ^ $ ’ 

ὄργανον ἐσκευακέναι. ὋὌ. οἱ δὲ παρὰ τὸ δῶρον ἀκούουσιν, 
e M M , τ - ? A - - “- - 3 , 

ὅτι δὴ τὴν λύραν Eouijc ἀντὶ τῆς τῶν βοῶν κλοπῆς ““πόλλωνι 
παρέσχεν. c. of. δὲ ὅτι Ζωρικῇ ἁρμονία ἥρμοστο τῷ 
Πινδάρῳ ἡ λύρα. ἁρμονίαι δὲ πλείονες Δώριος, Φρύγιος, 
“[ὑδιος. ἃ. τὸ δὲ ἀπὸ δύναται μὲν ἀκούεσϑαι καὶ πρὸς 
τὸ [ἀπὸ] πασσάλου, ἵν ἡ ἀπὸ πασσάλου, δύναται δὲ καὶ 

ADEHQ πρὸς τὸ λάμβανε, iv ἢ ἀπολάμβανε. 6. ἐκ τούτου τὸ 
ἀκμαῖον τῆς τοῦ ἐγκωμίου γραφῆς ὑποφαινόμενον εἴη. 20*A38C 

AuQ 268. ἄλλως᾽ ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ: ὅτι Δωριστὶ συντέ- 
HQ ταχταν ὃ ἐπίνικος. 929A 5. περὶ δὲ τῆς Δωριστὶ ἁρ- 

μονίας εἴρηται ἐν παιᾶσιν (fr. 67), ὅτε Z1 piov μέλος σεμ- 
DHQ νότατόν ἐστιν. | h. πασσάλου δὲ, ὅτι ἐπὶ πασσάλων 

21 Eust. ad Od. 1428, 58. 168θ0, 9 

1 προσφιλῆ] προκειμένην E [[|παίξομεν om. Α || καλῶς] 
καϑὰ vanteh 2. μετὰ] κατὰ cj. Chr. Schneider 4 πρότερον 
CE || μουσικαῖς [Ὁ]0Ε μουσικῆς ἥν — 5 μουσικὰ ACE!Q: μου- 
σικοὺς D'PE? μουσικὴν H || ξητῶν v || τῷ δείπνῳ Dv 6 περι- 
φέρετο Α || ἀπερχομένων Qv (corr. Beck) | παιδιᾷ DHQ: παι... 
(lac.) E τοῦ διὰ Α διὰ C || uovcix3 DEH OQ: μουσικῆς AC. καὶ uov- 
σικῇ Beck 1 τοῦ sig corr. ex τὸν E 8 l om., δωριστὶ 
συντέτακται ὁ ἐπινίκιος (ἐπίνικος C) add. AC 9 ὑπὸ] περὶ 
8. παρὰ E^ | Παρνασσὸν A: Παρνασὸν πρῶτοι ACQ: πρῶτα 
ὈΡΕΗν 11 δὴ ΑΗθ: δὲ CDE 19 Δωρικῇ CE: Avo 
A[D]HQ || ἥρμοσται ἣν ἥρμοσε E 18 ἁρμονίαι — 14 Λύδιος om. 

15 ἀπὸ (pr) om. v | b ἦ ἀπὸ zx. om. ACKQ0? 17 ἀκμαῖον 
AK: ἄσμα ὃν | τῆς] τὸ τῆς V | τοῦ om. Ev|| ἂν εἴη b 18 ἀλ- 
Aog om. A || ἀπὸ om. HOv 19 ἐπινίκιος AKQv 20 παιᾶσι᾽ 
ποτὶ Ηθν: J. G. Schneider fr. Pind. p. 4ΑἪ΄ 21 πασσάλῳ Q 
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ἔκειντο αἵ κυϑάραι" καὶ Ὅμηρος (α 440)" πασσάλῳ ἐγκρε- 
μάσας᾽ διὰ τὸ ἕτοιμον εἶναι εἰς τὸ ἀναλαβεῖν. si. ἢ ὅτι 
ὡς ἀνάϑημα ἔν τινι τόπῳ τοῦ οἴκου ἀνάκειται. 

928a. τὸ Πίσας δὲ συσταλτέον διὰ τὸ ἀντίστροφον" DHQ 
5 οὕτω δὲ of περὶ Πίνδαρον καὶ Σιμωνίδην (fr. 247). Ὁ. περὶ 
δὲ τῆς Πίσης, ὅτι τόπος ἐν Ἤλιδι ὑπὸ ὑψηλῶν ὄχϑων πε- 
φιεχόμενος, Πολέμων (FHG τὰ 131) φησίν. — e. ἔνιοι δὲ ὑπο- HQ 
συγχέουσι, τὴν Πίσαν καὶ τὴν Ἤλιν, οὐκ ὀρϑῶς δὲ | Ói- DHQ 
ἕστηκε γὰρ ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ χωρία σταδίων πεντήκοντα. 

10 d. ὠνόμασται δὲ Πίσα ἀπὸ τῆς Πίσης τῆς Ἐνδυμίωνος 

ϑυγατρός. 
28e. ἀναλάμβανε, ὦ llívómgs, τὴν Δωρίαν φόρμιγγα, ὉΗ9 

καὶ ὕμνει τὸν Φερένικον ἵππον τοῦ “Ιέρωνος καὶ τὴν Πίσαν, 
εἰ ἄρα σοι ἡ τούτων χάρις τὸν νοῦν ηὔφρανεν. — f. εἴηρ 

16 τινά σοι ἡ Πίσα καὶ ὃ Φερένικος νικήσας παρέσχε λόγων 
εὐπορίαν. : 

298. καὶ Φερενίκου χάρις: ὄνομα τοῦ νικήσαντος ACDEHQ 
(xov. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς" εἶ τί σοι; ὦ ϑυμὲ, ἡ τοῦ ἵππου 
καὶ τῆς Πίσης χάρις τὸν νοῦν ὑπὸ γλυκυτάταις ἔϑηκε φρον- 

30 τίσιν. 33E 6. χάρις δὲ ἡ ἐπὶ τῇ νίκῃ ἡδονή" φροντίδα AC 
δὲ λέγει τοῦ ἐπινικίου τὴν σκέψιν. 

32a. ὅτε meg Αλφεῷ: ἐν Ἤλιδι" ὃ γὰρ "Algsóg ἐν ABCDEQ 
"Aoxode τὰς πηγὰς ἔχει, καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς ἀρχόμενος περιρρεῖ 
χαὶ τὴν Ἦλιν. b. σύτο δὲ, ὥρμα πρὸς τὸν δρόμον. 36A 300 34E ABDEQ 

25 32e. (σύτο:) ὥρμα. pe! 
33a. &xévrqrov ἐν δρόμοισιν: ἀμάστικτον αὐτῷ TOABCDEQ 

9 cfr. sch. O. 10, ὅ18. 55b 10 sch. Theocr. 4, 29 

1 debuit afferre 9 67. 105 || ἐγκρεμάσασα et ἀγκρεμ. codd. 
Hom. ἀγκρεμάσασ᾽ b 22 écoiuovg V 3 ἀνάκεινται ν 4 δὲ] 
TE V 5 οὕτω — Σιμωνίδην om. D T παρὰ Πινδάρῳ καὶ Σιμω- 
νίδῃ: Pauw 6 ὅτι ὁ τόπος Ὦν 9 σταδίοις V 12—14 cfr. 
sch. Thom. 63, 18 Ab. 14 ἄλλως ante εἰ add. Qv 15 ó 
om. üv 11 1] Φερένικος C Φερενίκου χάρις Ε 117 ὄνομα -- 
18 νοῦς om. D 18 ἡ EQv: om. 22 ab ὅτε incipit f. 1 B | 
l. om. €! | ὅτε om. AC? 23 αὐτῆς €: αὐτῶν (-0v E 
24 σύτο δὲ À: σύτο δέμας 26 ἐν δρόμοισιν A: om. || αὐτῷ 
A*»? C[D]P: αὐτοῦ 
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κατὰ φύσιν τάχει τὸ σῶμα κατὰ τὸν ἀγῶνα διαφυλάξας. 
ἐκ δὲ τούτου τὸ ταχὺ καὶ πρόϑυμον τοῦ ἵππου δηλοῖ. καὶ 
παρὰ τᾷ Ὁμήρῳ (Ψ᾿ 887) ἄνευ κέντροιο ϑέουσαι. 32 E 

Q b. ἔσυτο δὲ, οὕτως ὥρμησεν ὡς μὴ δεῖσϑαι κέντρου xal 
ABC(D)EQ μάστιγος. | c. κράτει, ἀντὶ τοῦ νίκῃ. 8. Ὁ ἃ. ὁ δὲ νοῦς" 

ὁ δὲ Φερένικος. ταχύνας ἑαυτὸν κατὰ τὸν ἀγῶνα τῇ νίκῃ 
προσέμιξε τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην Ἱέρωνα. 36D 

Bé E! 384, (χκράτει:) τῇ νίκῃ. 
AB(OE 888. ἱππιοχάρμαν: τὸν τῇ ἱππικῇ χαίροντα. 

ἀκ ΤῊΝ Ὀ. καλῶς τὸ ἐπίϑετον τῷ βασιλεῖ διὰ τὸ ἱπποτροφεῖν, | ἵνα 
δείξῃ ( ὅτι οὐ τύχης γέγονεν ἔργον τὸ τῷ Φερενίχῳ χρήσασϑαι, 

ADEHQ ἀλλ᾽ ἐπιστήμης καὶ τῆς περὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιμελείας. — c. ἔνιοι 
δὲ ἀναγινώσκουσι παροξύνοντες τὴν παραλήγουσαν συλλαβὴν 
τοῦ Συρακουσίων καὶ τὴν ἐσχάτην τοῦ ἱππιοχαρμᾶν περι- 

DHQ σπῶσιν, ἵν᾿ m Συρακοσίων ἱππιοχαρμῶν. | τὸν γὰρ Ἱέρωνα 
οὐχ εἶναι Συρακούσιον ὅτε ἐνίκα. κτίσαντα γὰρ αὐτὸν 
τὴν Κατάνην καὶ προσαγορεύσαντα Αἴτνην ἀπ᾽ αὐτῆς 

HQ Αἰτναῖον αὐτὸν λέγουσιν. | εὐήϑεις δέ φησι Δίδυμος τού- 
τους τότε γὰρ ὁ Ἱέρων qw Συρακούσιος καὶ οὐδὲ ἦν 
Αἰτναῖος. ὥς φησιν ᾿“πολλόδωρος. ὁ δὲ ᾿“ριστόνικος ἀξιο- 
πίστως Αἰτναῖον ὄντα Συρακούσιον ὀνομάζεσϑαι. 37A 3840 

A& — 35d. γράφεται καὶ ἱππιοχαρμὴν Συρακουσίων καὶ συν- 
τάσσεται οὕτως. ἐτυμολογεῖται δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ 
τοῦ χαίρω ἢ ἀπὸ τοῦ χάρμη ἡ μάχη. 

2 καὶ (alt.)] καὶ ἔστι καὶ A —— 2. 3 καὶ Ὅμηρος C x«l παρὰ 
τὸ Ὁμηρικόν E 8 κέντροιο ACO: κέντρου B κέντρων  κέν- 
τροις Ε Jj ϑέοντες codd. Homeri 5 κράτει EQ: E δὲ Bv 
τὸ δὲ κράτει AC ] νίκῃ} τῇ νίκῃ A | νοῦς] ov E 8 τῇ om. E 

9 l. et 06 Ι ἱππιοχάρμᾶν Β ἱππιοχαρμᾶν Ε ἱππιοχάρμην δὲ 
A || post χαίροντα add. φησί A 10 καλῶς] x. δὲ ὧν ἄλλοι δὲ E 

12 ἐπιστήμῃ et τῇ Düv (corr. Beck) 19 ἐπιμελείᾳ DO 
13 παροξύνοντες — 14 τοῦ om. ἢ 14 τοῦ À: τῶν || Zvooox. 
ADE || τὴν ἐσχάτην om. E 15 τῶν Zvo. DHOv | Συρακοσίων 
Α: Συρ(ρ)ακουσίων 17 ὀνομάσαντα D | Αἷτναν M Αἴτναν 
ἂν Αἴτνην καὶ Ὁ 18 Αἰτναῖον αὐτὸν λέγουσιν ἢ: Αἶτν. 
λέγουσιν αὐτόν ἃ (s. s. γρ(άφεται) καὶ 6901?) V Αἰτναῖος 
ὦνο... (lac) Ὁ αἀἰτναῖον ὠνομάσϑαι b | δὲ om. ἂν 19 ἦν 
(alt. om. H 

0 LJ 

-— 5 
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80. λάμπει δέ of κλέος: τῷ ἵππῳ. ἢ τῷ éoovi ὃ ADHQ 
ji , 

καὶ βέλτιον. 38A 
37a. ἐν εὐάνορι Πυδοῦ Πέλοπος: Πίνδαρος uiv ABCDEQ 

τὸν Πέλοπα “υδόν φησιν [εἶναι], Ἴστρος δὲ (FHG I 430) 
5 Παφλαγόνα, Αὐτεσίων δὲ (FHG IV 345) Aqeibv ἀπ᾽ Men 
vov πόλεως, ἧς καὶ Ὅμηρος μνημονεύει (B 639): 
Ἄλενον ἠδὲ Πυλήνην. 40ADQ 

37 b. εὐάνορι: ἐν τῇ εὐάνορος ἀποικίᾳ, τοῦ Πέλοπος" DHQ 
τουτέστιν ἐν τῇ Πελοπποννήσῳ. c. γράφεται καὶ ἐποικίᾳ᾽ 

10 ταὐτὸν δὲ δι᾿ ἀμφοτέρων. d. ἀποικίαν δὲ, οὐχ ἣν αὐτὸς 
ἔστειλεν, ἀλλ᾽ ἣν αὐτὸς ἐστείλατο. 6. τινὲς εὐάνορι, δο- 
τικῇ ἀντὶ γενικῆς τοῦ εὐάνορος. ἐξ ἀνδρείας γὰρ νικήσας 
ἔσχε τὴν Ἦλιν. «0 

38a. Πέλοπος ἀποικίᾳ: τῇ Πελοποννήσῳ. b. τοῦ A 
δὲ ἀντὶ τοῦ Πέλοπος. 42 

38e. (ἀποικέα:) κατοικία. pe! 
40a. [ἐπείνιν καϑαροῦ λέβητος:} λόγος vi; παρὰ ABCDEQ 

τοῖς ἱστορικοῖς ἐπὶ τὸ μυϑικώτερον πέπλασται, ὡς οἵ ϑεοὶ 
ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλεσαν τὸν Τάνταλον [εἰς] ἔρανον [0 ἐστι 
τὴν εὐωχίαν] παρασχευάσαντες. ἐπειδὴ οὖν καὶ αὐτὸς ὁ 
Τάνταλος τῷ τοῦ ἐράνου τρόπῳ ἀντεισφέρειν τε τοῖς ϑεοῖς 
εὐωχίαν ἠπόρησεν, ἀσεβοῦς ἐπιχειρήματος πρόφασιν τὸ 

1 σι 

2 e 

3 Diod. 4, 74. Tzetzes ad Lyc. 150 19 Apoll. epit. 2,3 

11l]orb λάμπει δέ οἱ, add. αὐτῷ ἤτοι ἂν 8 l. A: 
“Μυδοῦ Πέλοπος (πόλεμον E) 'BCE om. D ἄλλως ἃ | uiv AC: 
om. 4 εἶναι om. ACE; in B legi nequit 5 Αὐτεσίων 
BC: ἀντεσίων Ὁ ἀντισίων (lay in ras. m. 3) E ἄττεσιν A |! 
δὲ B: om. 6 πολε.. (exes. usque ad μνημονεύει) B 
locus Homeri huc nihil facit 7 πελήνην DOr 8 εὐάνορι] 
εὐανορος D 11 ἔσταλτο Oxon. τινὲς HQ: τινὲς δὲ D || δο- 
τικὴ  δοτικὴν v 17 l. A: om. V || παρὰ AC: περὶ E om. 
B?DOQ (τις — ἱστορικοῖς in B evan.) 18 πέπλαστο E | ὡς 
om. E 19 ἑστίασιν ego: ἑστίαν (Εστίαν b) || eig et o ἐστι 
τὴν εὐωχίαν delevi | 6 ἐστι] τουτέστι B. ὅτι E 20 τὴν om. 
D | oov BDEQ: δὲ A(C) 21 τε om. B (et Oxon.) [δὲ] τὲ 
[D]D δεόμενος cj. Beck 22 εἰς εὐωχ. C.  Conicias τι τοῖς 
4. {εἰς εὐωχ.; sed plura excidisse videntur 22 ἠπόρησαν 
E || πρόφασιν om. B 
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ἄπορον ἔσχε᾽ διακόψας γὰρ τὸν Πέλοπα ἐγκαϑῆκε λέβητι 
καὶ ἑψήσας τοῖς ϑεοῖς παρέϑηκε τῶν κρεῶν. μόνην δὲ 
τὴν Δήμητραν ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν λέγουσι᾽ τινὲς δὲ τὴν 
Θέμιν. γνωρίσαντα δὲ τὸν Δία Ἑρμῇ προστάξαι ἐγκαϑεῖναι 
πάλιν λέβητι τὰ κρέα καὶ ὑγιῆ τὸν παῖδα ἀποδοῦναι. ὁ δὲ 

ABCEQ Βαχχυλίδης (fr. 42) τὸν Πέλοπα τὴν Ῥέαν λέγει. ὑγιάσαι | καϑ- 
εἴσαν διὰ λέβητος. ^ b. τοῦ δευτέρου οὖν ἀκουστέον, ἀφ᾽ 
οὗ xol ὑγιὴς ἀνεδόϑη. 488 51  DHQ 

AC(KN) 4006. ἄλλως᾽ λέγεται τῆς Δήμητρος ἀπογευσαμένης τῶν 

A 

DHQ 

A 

τοῦ Πέλοπος ὠμείων κρεῶν ἐλεφάντινον τὸν Ἑρμῆν ὦμον 
προσαρμόσαι τῷ Πέλοπι. τούτου φασὶ καὶ ὑμόμνημα τοὺς 
Πελοπίδας φέρειν λευκότητά τινα κατὰ τὸν ὦμον. τὸ ἐπὶ 
τοῦ ὥμου τοῦ Πέλοπος οἱ μὲν λευκόν τι ὡς διὰ τὸν ἐλέ- 

2! δ M , ι M [ud x A ovra ἔφασαν, oí δὲ λόγχην ἐπὶ τὸν βραχίονα, oí δὲ ἐπὶ 
τὸν ἀριστερὸν βραχίονα Γοργόνα, | of δὲ ἐπὶ τῆς ὠμοπλά-. 
της τρίαιναν μαρτυροῦσαν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἔρωτι. 40 

40 d. καϑαροῦ λέβητος: ἐν ᾧ συνετίϑετο ὃ Πέλοψ. 
e. ἀφ᾽ οὗ καὶ ὑγιὴς ἐγένετο, ὃ ὅτε τῆς Δήμητρος τὸν ὦμο- 

πλάτην αὐτοῦ “φαγούσης κατ᾽ ἄγνοιαν ἐλεφάντινος ὦμος 
ἐτέϑη αὐτῷ ὑπ᾽ αὐτῆς. 

408 ἐπεί νιν καϑαροῦ λέβητος: οἷον ἀφ᾽ οὗ 
αὐτόν. oL δὲ. ἐπειδὴ αὐτόν. 

11 Tzetzes ad Lyc. 152 (p. 411 M.) 

1 τῷ λέβι Β 2 τῶν κρεῶν om. Düv 8 τὴν (pr.) om. ΒΕ; 
ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν λέγουσι ACE: μεταλαβεῖν λέγεται τῶν σιτίων 
ἀγνοίᾳ B τῶν κρεῶν ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν λέγουσι DQv || δὲ 
om. E 4 Θέτιδα ἜΝ | προστάξας DE ll ἐγκαϑῆναι CE 
5 τῷ λέβ. B | ὑγιᾶ B 6 τοῦ Πέλοπος E || Ῥέα E || [ὑγι]ᾶσϑαι 
B ὑγιᾶσθϑαι E. ὑγιᾶσαι C^ 6. 7 ἐγκαϑεῖσαν πάλιν τῷ 1ε- 
βητι Bergk ad Bacch. fr. 55 7 διὰ τοῦ λέβ. EQv || vo? — 
ἀκουστέον om. B del. Beck || τοῦ δευτέρου (sc. Aspacogl τῷ 
δευτέρῳ Qv τὸ δεύτερον s. ἐκ τοῦ δευτέρου Bergk. 1. 1. || ye. 
i 96v ... (absciss.) add. (»€ || οὖν om. EQv || ἀφ᾽ οὗ] xod 
ἣν E '9 sqq. cf. sch." Thom. 66, 12 Ab. 9 τὴν “ήμητραν 
ἀπογευσαμένην C; cfr. ad 18 12 τὸ A: τὸ δὲ C 18 τὴν 
hjunvo(«v) et φαγοῦσαν ἢ: cfr. ad 9 20 δι᾽ αὐτῆς Qi 

20 
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41. Κλωθὼ μία τῶν Μοιρῶν εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ADEHQ 
ἐπικλώϑειν ἑκάστῳ τὸ εἱμαρμένον. 44 

42a. κεκαδμένον: κεκοσμημένον. 38A ABE! 
42b. χεχοσμημένον. ἀπὸ τοῦ κάζω τὸ καλλωπίζω. As! 

5 γράφεται δὲ καὶ κεκασμένον. σύγκειται δὲ τὸ ξ ἐκ τοῦ G 

καὶ ὃ. διὰ τοῦτο γράφεται κεκαδμένον. 
43a. ἦ ϑαύματὰ πολλά: ἄπιστον εἶναι βούλεται τὸν AC 

τῆς ἱστορίας λόγον Πίνδαρος, ὅτι ἐκρεουργήϑη ὁ Πέλοψ. 
ὁ δὲ ἦ βεβαιωτικός. Ὁ. τινὲς δὲ ὀξυτόνως ἀναγινώσκουσιν, 

10 ὡς κατὰ ἀποβολὴν τοῦ 6, ἵν᾿ ἦ ϑαυμαστὰ ἔργα ὡς καὶ 
Ἡσίοδος (scut. 165)' ϑαυματὰ ἔργα. c. ἔνιοι δὲ παράδοξα 
ἤκουσαν. —48bA 4850 

43d. γράφεται καὶ οὕτως" ἦ ϑαυματὰ πολλά" ἀντὶ επε 
τοῦ ὄντως ϑαυμαστὰ καὶ ἄξια ϑαύματος. e. γράφεται A8 

15 ϑαυματά, ἀντὶ τοῦ ϑαυμαστά. γράφεται δὲ καὶ ϑαύματα 
πολλά. 

448. καὶ πού τι καὶ βροτῶν φάτις: τὸ σαφές᾽ ABCDEQ 
καὶ δὴ of λόγοι εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων, φησὶν, οἵτινες ποι- 
κίλων λόγων τεχνάσμασιν εἰς τὸ ἀπατῆσαι τοὺς ἀκούον- 

20 τὰς πεποικιλμένοι ὑπὲρ τὸν ἀληϑῆ λόγον, ἐξαπατᾶν δύ- 
νανται. Ὁ. ἔνιοι δὲ φάτιν. ἀντὶ τοῦ τὰς φρένας τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἀπατῶσιν οἱ ψευδεῖς λόγοι. 430 588 4850 0 

440. γράφεται καὶ φασί. ἐν τῷ συντάγματι συντάσσεται Ae! 
γὰρ καὶ τὰς φάτις" συντάσσεται δὲ καὶ φασὶν ἀντὶ τοῦ λέγουσιν. 

1 sch. Hes. th. 211 9 sch. Hes. scut. 154. 

1 Kio?90] Κλ. δὲ Α || δὲ A[D]Q: om. EH 2 εἱμαρμένον 
A (sch. Hes): πεπρωμένον 71]. om.C 9 τινὲς δὲ A: ἔνιοι τὸ 
ϑαυμαστὰ C 11.12 παρὰ δόξαν ἀκούουσι C 18 sqq. cfr. 
sch. Germ. 67, 15 Ab. 17 xol πού τι καὶ om. C | τι A: τις 
BEQ τοι D || βροτούς E || φάτις ACQ: om. BE φάτης D || τὸ 
σαφὲς] οἵα. AC Κλωθὼ δὲ τὸ σαφὲς DÜ 18 φησιν AC: φασιν 

20 ὑπὸ E 21 φάτιν ΑΒΕ: τὸ φάτις CK. φασὶν [0]0 gero. 
Flach N. Jhbb. 119, 460 (φάται, ἀντὶ τοῦ οἱ ψευδεῖς 1όγοι τὰς 
φρένας cett, cl. Hes. φάτης). Cfr. Th. Fritzsche ib. 684, qui 
φασὶν (0) ex φύσιν corruptum putavit — 21sq. τῶν ἀνθρώπων, 
φασίν: ἀπατῶσι γὰρ oi ^p. À. αὐτάς CK 22 λόγοι] λόγοι φα- 
σίν 23 τ(ῷ) συντ(άγματι) an τ(ῇ) συντ(άξει) incertum 
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ῦὉρ 444. ἄλλως᾽ of μῦϑοι ὑπὲρ τὸν ἀληϑῆ λόγον ἰσχύουσι 
καὶ ἐξαπατῶσι τοῖς δεδαιδαλμένοις ψεύδεσι καὶ ποικίλοις " 
πολλὰ γὰρ ἀληϑῆ νομίζεται ἐκ τῆς φήμης, ὅτε τὸ ψεῦδος 
προσλάβῃ. 48" 

ge! 4T. (ἐξαπατῶντι:) ἀντὶ τοῦ ἐξαπατῶσι. 

AB(ODEQ 488. ἡ τῆς ποιητικῆς, φησι, χάρις καὶ τὰ ἄπιστα ποιεῖ 
πιστά. 50A 443 DQ 

ABCDEQ 48b. Χάρις δ᾽ ἅπερ ἅπαντα τεύχει: ἡ δὲ χάρις 
τῆς ποιητικῆς γραφῆς καὶ τῆς κατὰ τὸν μῦϑον ποικιλίας 
τε καὶ ψυχαγωγίας, ἥτις καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα εἶναι 
τὰ πράγματα ἡδέα παρασκευάζει, τὴν παρ᾽ ἑαυτῆς τιμὴν 
καὶ χάριν ἐπιφέρουσα, πολλάκις καὶ τὸ ἄπιστον πιστὸν vo- 
μισϑῆναι παρεσκεύασεν. 53A 

Ὁη0 — 48c. ἄλλως᾽ τὸ ποίημα τὸ πεπλασμένον διαδεχϑὲν ὑπὸ 
πολλῶν πιστὸν ἐγένετο. 
A 90. ἐπιφέρουσα τιμάν: τιμὴν προσφέρουσα τῷ ἐγκω- 
μμαξζομένῳ. 59 

gp -5la. καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστόν: δηλονότι ὃ 
ποιητὴς διὰ τῆς οἰκείας πιϑανολογίας, ἐξ ἧς τὸ ἄπιστον 
παριστᾷ ὡς πιστὸν, τὴν ἑαυτοῦ δεικνύει δύναμιν. — b. καὶ 
δὴ καὶ ἡ φάτις τῶν βροτῶν ὑπὲρ τὸν ἀληϑῆ ἰσχύει λόγον, 
ἵνα ἐξαπατῶσιν οἱ μῦϑοι πεποικιλμένον ψεύδεσι ποικίλοις. 

c. ἢ καὶ δὴ καὶ τὰς φάτις καὶ τὰς διανοίας τῶν βροτῶν 
ἐξαπατῶσιν οἱ μῦϑοι δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ὑπὲρ 
τὸν ἀληϑῆ λόγον ἰσχύοντες. 

ABCDEQ 53a. ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι: ὃ δὲ χρόνος, φησὶ, καὶ 
ABCEQ τὴν ἀλήϑειαν προϊὼν ἀπογυμνοῖ. b. ἀξιόπιστος ἔλεγχος. 

Δημοσϑένης (2, 10)" τῷ χρόνῳ δὲ φωρᾶται καὶ περὶ αὑτὰ 
καταρρεῖ. 

6 ἅπερ ἅπαντα τεύχει praem. A ἄλλως praem. 06 | ἡ -- 
χάρις] ἥτις ποιητικὴ χάρις, φησὶ Α 6.1 πιστὰ ποιεῖ 
8 l sic AB: om. CE χάρις (δ᾽) ἅτεπερ DO | χάρις (alt. ἢ χάρις, 
φησὶ Α(0) 10 ἅπαντα ACD (Οχοπῃ.): ἅπασιν Bv ἅπερ 
11 ἡδέα τὰ zo. θθν || ἑαυτοῦ E liu Tuts [. . Ὁ ἀπο- 
φαί Dee ἐπιφέρουσα B (teste Mo.) 12. 13 νομισϑῆναι 
πιστὸν 260] om. AC 27 προσιὼν B || ἀξιόπ. Ov ἕλ. C καὶ 
ἀξ. ἔλ. α 28 καὶ 4ημ. BCv [[φωρᾶσϑαι E 29 αὐτὰ codd., v | 
καρτερεῖ Ε 

15 

25 
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55a. ἐοικὸς δέ ἐστι καὶ προσῆκον ἀνθρώπῳ τὰ καλὰ ABCDEQ 
περὶ ϑεῶν λέγειν᾽ ἐλάττων γὰρ αἰτία. διὰ δὲ τούτου εὐσε- 
βὲς τὸ ἦϑος. χαρακτηρίξει. b. ὡς ὅτι δεῖ μηδὲ ὅλως ἐγ- 
καϑιέναι τινὰ εἰς τὸν περὶ τῶν ϑεῶν λόγον. €. ἔνιοι δὲ 

6 μείων ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὀλίγη" | ὡς Ὅμηρος (E 800) m ABCEQ 
ὀλίγον οἱ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς" ἀντὶ τοῦ οὐδὲ 
ὀλίγον᾽ ἵν᾽ qd, οὐδὲ ὀλίγη ἐστὶν αἰτία τῷ καλὰ ici περὶ 
ϑεῶν. 448 

55 d. ἄλλως" ἔστι δὲ εἰκὸς ἀνθρώπῳ εὔφημα περὶ ϑεῶν DHQ 
10 λέγειν καὶ μὴ βλασφημοῦντα λέγειν αὐτοὺς ἀνϑθρωποφάγους 

καὶ γαστριμάργους. 
58a. υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽ ἀντία προτέρων φϑεγ- AB(C)DEQ 

ξομαι: ἐγὼ δὲ ob, ὦ Πέλοψ. ἐναντία ταῖς τῶν προτέρων 
δόξαις ἐγκωμιάσω. b. ἀντὶ τοῦ ἐναντία καὶ ἕτερα οἷς 

15 εἶπον οἵ πρότεροι ποιηταὶ δοξάσω σὲ καὶ ἐρῶ. οἵ μὲν γάρ 
σε ἔϑεντο τεϑνεῶτα. ἐγὼ δὲ κλαπέντα. e9A 6. oí δὲ τὸ C 
σέ ἀντὶ τοῦ σοῦ, ἵν᾿ ἦ ἐγὼ περὶ σοῦ ἐναντία εἴπω ταῖς 
{τῶν προτέρων δόξαις. 

58d. ἄλλως᾽ γράψω εἰς σὲ παλινῳδίαν καὶ ἐναντία θ0η0 
30 τοῖς λέγουσί σε κρεανομεῖσϑαι. 

59. προτέρων φϑέγξομαι: δοξάσω. A 
62a. φίλαν τε Σίπυλον: οἱ μὲν πόλεως ὄνομα, of ACDEHQ 

ὁὲ ὄρους περὶ τὴν “υδίαν[. ὅϑεν ὃ Πέλοψ] Ὁ. ἐλλειπ- ck 

5 sch. A E 800. Eust. Il. 610, 6. Suid. ὀλίγον 

1sqq. Πλάτωνος ϑεὸν νοῆσαι μὲν χαλεπὸν. φράσαι δὲ ἀδύ- 
νατον: ϑεολογ(ίας)" νοῆσαι μὲν ἀδύνατον. φράσαι δὲ ἀδυνατώ- 
τατον add. Επὲ | l. omisi: ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά Α φα- 
μὲν ἐοικός Ὁ ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ΒΕ ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ DQv || 
ἐοικὸς δέ ἐστι καὶ] ἔστι δὲ καὶ DÜüv 24. ἐλάττω E 8 μηδό- 
Aog ΒΌΕΘ 4 τῶν om. BO ὅ ὀλίγου ἢ (ὀλίγο Ε:2 
6 Τυδεύς ΑΒΕ: Πηλεύς 0ν 7 ὀλίγη ἐστὶν αἰτία AC: ὁλί- 
γὴν εἶναι αἰτίαν Β ὀλίγη εἶναι αἰτία EQ 9 ἐοικὸς HQ 
12 υἱὲ peer om. DE προτ. g9. om. A φϑέγξομαι om. BD 

15 σε] τε B 16 ἐγὼ] οἱ E 19 τὴν παλ. γράψω εἰς σὲ 
D[D]Q 22 φίλαν τε À: om. V 23 ὄρους AC: ὄρος || ὅϑεν 
ὁ II. om. ACE (et Tricl. p. 74,14 Ab.)  23— p. 34,2 cfr. schol. 
Tricl. p. 72, 18 Ab. Lehrs Pindarsch. p. 41 

ScHoL. rs PrxpARUM ed. Drachmann 3 
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Be! 

τικὸν δέ ἐστι πρὸς τὴν σύνταξιν τὸ ὅλον χωρίον, καὶ ληπ- 
τέον ἔξωϑεν τὸ ἄδεται ἢ τὸ λέγω. 

62c. (Zímviov:) ὄρος περὶ τὴν “(υδίαν.) 
A 64. ἀγλαοτρίαιναν: τὸν Ποσειδῶνα. 

DHQ 
BE£!'DHQ 

A 

66a. χρυσέαισιν: ἀντὶ τοῦ ἐπὶ χρυσῶν ἵππων. 
, ^ 

b. μεταβιβάσαι, μεταγαγεῖν. : T. 
, 

67. ὕπατον εὐριτίμου: ὕπατον τὸ ὑπεροχώτατον. τι 
BDEQ — 68. ποτὶ δῶμα Διός: xo9' ὑπερβατὸν νοείσϑω᾽ ΓΑα- 

νυμήδης γὰρ πρεσβύτερος Πέλοπος. καὶ ἔστι τὸ ὑπερβατὸν 
οὕτω᾽ Διὸς δῶμα μεταβᾶσαι δευτέρω χρόνῳ, ἔνϑα ἦν καὶ 
Γανυμήδης" ἔξωϑεν τὸ πρότερον προσληπτέον. 

ABCDEQ 69. ἔνϑα δευτέρω χρόνῳ: δευτέρῳ ἀντὶ τοῦ ὑστέρῳ. 
προτέρῳ δὲ ἐχρῆν εἰπεῖν" πρεσβύτερος γὰρ I' ἀνυμήδης IH- 

ACDEHQ λοπος, ὡς ἔστιν ἐκ τῶν ἐπιγόνων τεχμήρασϑαι. | Exroo 
γὰρ καὶ "Ayeuéuvov' -Argevg καὶ Πρίαμος" Πέλοψ καὶ 
“Μαομέδων. καὶ πάλιν “αομέδων, οὗ Πρίαμος. οὗ “Ἑχτωρ" 
Πέλοπος δὲ ᾿Ατρεὺς, οὗ ᾿Δγαμέμνων ὁ κατὰ τὸν Ἕκτορα. 
προανήρπασται οὖν Γανυμήδης Πέλοπος. καϑ᾽ ὑπερβατὸν 
οὖν αὐτὸ ἀκουστέον, ὅπως ἐπὶ τοῦ Πέλοπος λέγηται, 

10 

AC καὶ ἔστι τὸ ὑπερβατὸν |DEHQ οὕτως᾽ ὁπότ᾽ ἐκάλεσε 20 
οὕτως Διὸς δῶμα μεταβᾶ- πατὴρ ἐπὶ τὸν εὐνομώτατον 
σαι δευτέρῳ χρόνῳ. ἔνϑα ἣν ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον, τότε 
καὶ Γανυμήδης" ἔξωϑεν τὸ ἀγλαοτρίαιναν μεταβᾶσαι δευ- 
πρότερον προσληπτέον. τό 120, τέρῳ χρόνῳ, ἔνϑα ἦλϑε καὶ 

Γανυμήδης. 120 

ABEQ — 71. Ζηνὶ τωῦτ᾽ ἐπὶ χρέος: διὰ τὴν αὐτὴν χρείαν 
καὶ ἐπιϑυμίαν. 175Q 

6 μεταβιβάσαι B: μεταβιβάσας DO -σειν Η || μετα {γαγεῖν Ὁ» 
B (abscisso mg.) μεταγαγών v 8 Διὸς om. E || γαννυμ. 
BDEQO (non adnoto) 10 Ζιὸς (moóc» δῶμα sed cfr. 21 
11 πρότερος DEO (cfr. 24) 13 προτέρῳ] προτὶ E** || δὲ] om. 
E γὰρ ἃ || εἰπεῖν ἐχρῆν DQ 14 προγόνων B || in τεκμή- 
ρασϑαι des. f. 2 B 16 xol πάλιν Λαομ. om. CE 17 δὲ] 
γὰρ C[D]Q*v | ó om. DEHv 18 προανήρπαστο ΓΠΤΕ εἰ ἂν 

19 οὖν om. E | λέγεται HQ 21 ἄνομ. E ex οὐχὶ (E??) 
24 πρότερος et -ov A (cfr. 11) | ἦλϑε om. E 26 ἐπὶ 

xo. om. ἢ || τὴν αὐτὴν χρείαν θ: τὴν αὐτοῦ χρείαν Α τὸ αὐτὸ 
χρέος Β 

25 
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72a. ὡς δὲ ἄφαντος ἔπελες: ὡς δὲ ἀφανὴς ἐγένου, ACDENQ 
καὶ oí ζητοῦντές σὲ κενοὶ καὶ ἄπρακτοι ὑπέστρεψαν, μὴ 
ἀγαγόντες δὲ τῇ μητρὶ Εὐρυανάσσῃ τὸ ὄνομα, οἷ γείτονες 
διαδεδώκασιν ὑπὸ τοῦ πατρός Gt κατακεκόφϑαι τοῖς ϑεοῖς 

5 εἰς εὐωχίαν, ψευδῆ λέγοντες. τι0 
120. ὡς δὲ ἄφαντος: ἀφανὴς ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶ- Α 

vog. τ 
188. ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα: ἕνα φησὶ τῶν AC 

γειτόνων φϑονοῦντα διασκευάσαι τοῦτον τὸν μῦϑον, ὅτι 
10 ἐκρεουργήϑη. 48* A 

16 Ὁ. κρυφᾶ: Δωρικῶς ἀντὶ τοῦ xoUqo. ^C. ἁρπαγῆ- DEHQ 
ναι δέ φησι Πέλοπα ὑπὸ Ποσειδῶνος, εἶτα ἕνα τῶν γειτό- 
vov φϑονοῦντα διασχευάσαι τοῦτον τὸν μῦϑον, ὕτι ἐκρε- 
ουργήϑη. 

15 71a. ὕδατος ὅτι σε πυρὶ ζέοισαν: τουτέστιν εἰς ACDEHQ 
ὕδωρ ἀκμαίως tov, εἰς ϑερμὸν, κατὰ μέλη τεμόντες ἐμβε- 
βλήκασι. καὶ τὸ τελευταῖον ἐν ταῖς τραπέζαις παραϑέντες 
καὶ μερίδας ποιήσαντες βεβρώκασιν. 

11 Ὁ. ἄλλως᾽ ξέοισαν (&xuáv», τὴν ξέσιν τοῦ ὕδα- cEHQ 
20 τος᾽ ἐπεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ σιδήρῳ τὸ πῦρ. si*E 

19. μαχαίρᾳ τάμον: of Ταντάλου δορυφόροι ἔταμον DHQ 
τῇ μαχαίρᾳ. καὶ μέρος ἑκάστῳ τῶν ϑεῶν μέλος ἀποδιδόν- 
τες. ἐν τῇ τραπέξῃ τὰ δεύτερα μέλη ἔϑηκαν καὶ ἔφαγον. 

80a. {δεύτατα: δεύτατα ὄντα τοῦ σώματος᾽ τουτ- HQ 

11 sch. P. 3, 65. Herodian. I, 489, 17 

1 l om. € | ἔπελες om. DHQ || ἐγένου] ἐγένετο D à» E 
2 σὲ om. E 3 ἀγαγόντες A: ἀπαγαγόντες CK. ἄγοντες DEHOVv 

4 ὑπὲρ E 8 l om. € 9 τοῦτον om. C 19 φησι 
Beck: φασι [D]EQ. λέγουσι ἢ 18 ὅτι) ὡς V || ἐνεκρουργήϑη 
Ε 15 ὕδατος --- τουτέστιν À: τὸ δὲ ἑξῆς ὅτι ΟΕ ξζέοισαν ἐπ᾽ 
a. ἀντὶ τοῦ D[D]HOv 16 ξέον, ἤγουν εἰς 9. CE |, καὶ 
τὰ μιν | μέλος CE | τεμόντες Α: τεμόντες σε ταμόντες 
[D](H)Üü τεμών σε E 18 καὶ om. Α | μερίδα E || κατα- 
βεβρ. E 19 ἄλλως om. E ἄλλως: ξέοισαν om. € | ἀχμάν 
addidi 20 τὸ πῦρ] τὸ ὕδωρ Schroeder 22 ἀπονεμόντες 
H 28 τὰ δεύτερα μέλη om. ἰν δεύτερα om. D sive [D] et lac. 
relicta ἃ | καὶ om. Qv 24 τῷ αώματι Qv 

8* 
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ἔστι μετὰ τὸ σῶμα μέλη δεύτερα ἔϑηκαν, χεῖρας καὶ πόδας 
καὶ τὴν κεφαλήν. 

0η0 — 80b. ἄλλως᾽ δεύτατα, ἢ τὰ ἔσχατα, ἢ τὰ βεβρεγμένα 
τῷ αἵματι. 845 

ΟΌΕΗΟ 848. ἀφίσταμαι: μαχρὰν καὶ πόρρω γίνομαι τοῦ 
τοιαῦτα περὶ ϑεῶν λέγειν. 85 DEHQ 

ACEHQ b. ἀκέρδεια λέλογχε ϑαμινὰ κακαγόρος: τοὺς κα- 
κηγόρους ἀκέρδεια καὶ βλάβη ἐκλήρωσεν. ἀκέρδεια δέ ἐστιν ἡ 

ACDEHQ xoxqyooío καὶ βλάβη, ἣ τοὺς κακηγόρους περιέχει. — C. τοῦ 
δὲ κακαγόρος Ζωρικὴ ἡ ἀνάγνωσις᾽ ἀεὶ γὰρ ἡ αἰτιατικὴ 
παρ᾽ αὐτοῖς κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ v προφέρεται διὰ μόνου 
τοῦ 0. s4*DEHQ — d. κακηγόρους δὲ λέγει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ 
βλασφήμους. sah DEHQ 6. ὁ δὲ νοῦς ἀκέρδεια εἴληχε πυκνῶς 
τοὺς κακηγόρους᾽ ὅ ἐστιν, οἵ κακήγοροι τῶν ἀνϑρώπων 
πυκνῶς ἐν ἀκερδείᾳ εἰσίν. ^ f. ἢ οὕτως" of κακήγοροι οὐδὲν 
λελόγχασιν ἢ ἀκέρδειαν᾽ οἷον οὐδὲν κερδαίνουσι κακηγο- 

DEHQ ροῦντες. — g. τινὲς δὲ τῇ ἐκλείψει τοῦ v ἐχρήσαντο. 844 DEHQ 

DEHQ 85. εἰ δὲ δή τινα: εἰ δὲ δή τινα ἄνδρα ἄλλον oí 
ϑεοὶ ἐτίμησαν. καὶ μάλιστα τὸν Τάνταλον. 

cDEHQ 818. ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι: κατασχεῖν καὶ ἐναπο- 30 
λαῦσαι τῇ εὐτυχία. Ὁ. ἀλλ᾽ εὐδαιμονῶν καρτερεῖν οὐκ ἠδυ- 
, ἤϑη. 8950 

ACDEHQ 898. κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον: διὰ δὲ τὸν 
κόρον μεγάλως ἐβλάβη λίϑῳ παλαίσας. Ὁ. ἄλλως" κόρῳ 

1 ἔϑηκαν] φαγεῖν ἔϑηκαν ν 8. ἄλλως om. D || βεβρασμένα ἃ 
68q. τοιαῦτα c. 9. À. μακρὰν x. z. y. E 7]. εὶς A: ἀκέρ- 

δεια €. ἄλλως EHOQ 8 ἀκέρδειαν A?* 9 καὶ ἡ B4. CEHO || 
κατηγόρους A [10 δὲ om. C || κακαγόρος À: κακηγύρος CDEHQ 

| -Qg V 11 προφέρεται] λαμβάνεται DÜüv — 12 o] v || δὲ λέ- 
γει τοὺς AC: ἀντὶ τοῦ (D)EHQ μὲν αὐτοὺς ν 18 ὁ δὲ νοῦς 
AC: ἀκέρδεια (λέλογχεν add. E): ὁ νοῦς DEHQO || εἴληφε ACE 

14 κατηγόρους E | 0 AC: ὅτι E ὅπερ HÜüv 14 0 — 16 o$- 
δὲν] om.D lac. rel. 1 πυκνῶς — 16 οὐδὲν om. C 10 λελόχα- 
σιν ΟΕ ἐλήχασιν D 17 εἰσλήψει E | v] x E 18 11 εἰ δὲ 
δή τιν᾽ ἄνδρα ϑνατόν E —.20 καταπέμψαι E 21 τῆς εὐτυχίας 
DHOv 23sqq. x«l τῶν β΄ γὰρ ÓOsxre///ras.üv (δεκτικὸν 
Schroeder) τὸ ὕδωρ καὶ τοῦ ψύχους καὶ τῆς ϑέρμης add. E"S | 
ὑπέροπλον À: om. || δὲ om. DHOv 
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τῇ ὕβρει καὶ τῇ ἀλαξονείᾳ. ὑγιῶς δὲ τῇ τροπῇ διόλου 
ἐχρήσατο. τῷ καταπέψαι τὸν κόρον ἐφαρμόσας. ὁ. διὰ 
γὰρ τοῦ κόρου, φησὶ, προσείληφε τὴν ἄτην, ἀδυνατήσας 
κατασχεῖν τὴν εὐδαιμονίαν. ^ d. τίκτει τοι κόρος ὕβριν 

5 (paroem. I, 308. II, 218). aic 
e. ἔνιοι δὲ κόρῳ, τῇ πλησμονῇ τῆς τροφῆς. 89* C 9E DEMO CDEHQ 

91 a. περὶ τῆς τοῦ Ταντάλου κολάσεως ἕτεροι ἑτέρως ACDEHQ 
λέγουσιν" οἵ μὲν γὰρ αὐτόν φασιν ὑποκεῖσϑαι Σιπύλῳ τῷ 
“Μυδίας ὄρει. αἰτίαν τινὰ προστιϑέντες, ὡς Πανδάρεως ὁ 

10 Μιλήσιος ἀποκλέψας τὸν κύνα τῆς Κρήτης, ὃν ὁ Ζεὺς φύ- 
λακα τοῦ ἱεροῦ κατέστησε. παρατεϑειμένος εἴη τῷ Ταντάλῳ. 
τὸν δὲ Δία ἀποστεῖλαι "Eouijv πειρώμενον τοῦ ὑποδεξαμένου᾽ 
τὸν δὲ μᾶλλον ψευδόμενον καὶ ἐλέσϑαι ἐπιορκῆσαι, ὡς οὐκ 
ὄντος παρ᾽ αὐτῷ τοῦ κυνός" καὶ οὕτω τὸν Δία ἐπιϑεῖναι 

15 κατ᾽ αὐτοῦ Σίπυλον τὸ ὄρος, ὅπερ ἐστὶ τὸν λίϑον. οἵ δὲ, 
ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης (Or. 10)" 

ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον. 

Ὅμηρος δὲ αὐτὸν ἑτέρως ὑποτίϑεται τιμωρεῖσϑαι (1582): 

ἑσταότ᾽ ἐν λίμνῃ, ἡ δὲ προσέπλαξε γενείῳ᾽ 
20 στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἐλέσϑαι, 

καὶ τὰ ἑξῆς πλὴν εἰ μὴ κατὰ τὸν ᾿Δρίσταρχον νόϑα εἰσὶ 
τὰ ἔπη ταῦτα. καὶ ᾿Δλκαῖος δὲ καὶ ᾿Δλχμὰν λίϑον φασὶν 

8 sch. τ 518. v 66. Anton. Lib. 36 15 sq. Tzetzes 
Chil 5, 470 21 sch. 4 568. 

1 διόλου ACEH: τοῦ ὅλου DOüv 2 καταπέμψαι E 8 φησὶ 
AC: φασὶ 4 τίκτει — ὕβριν om. D || ὕβριν ἄταν HQ ἄτας ν 

θ τρυφῆς ἢ 7 l om. (add. ἰστέον δ᾽ ὅτι) €: τᾶν oi πα- 
τὴρ ὑπερεκρέμασσε À μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον DHO id. om. 
πόνον, add. καρτερὸν αὐτῷ λίϑον E 8 φασιν om. E 11 παρ- 
ἔστησε Ov || παρατεϑειμένος εἴη AC: παρέϑετο αὐτὸν 12 ὑπο- 
δειξαμένου, om. τοῦ, E 18 καὶ om. DEHQO καὶ ἑλέσϑαι 
om. Ov. Locus corruptus vid. || ἐπιορκᾶ D ἐπιορκίᾳ et -ας ἃ 
14 “4ἰα] 4íe ὀργισϑέντα CE (Thom. 61, 8 Ab) 15 ἐστὶ AC: 
εἶναι || 0i] δὲ ov: DH 17 og praem. Cv 18 ὑποτίϑησι 
DOüv 19 προσεπέλαζξε ACDHÜr προσέπλαξε E 20 διψέων 
E || πιεῖν [D]EHO 21 x«l τὰ ἑξῆς om. DEHO 
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AEHQ ἐπαιωρεῖσϑαι τῷ Ταντάλῳ (Aleae. fr. 98)" | κεῖσϑαι πὰρ 
κεφαλᾶς μέγας; ὦ Αἰσιμίδα, λίϑος᾽ ὃ δὲ ̓Αλκμάν (fr. 87) 
ὅπως ἀνὴρ δ᾽ ἐν ἀσμένοισιν ἀλιτηρὸς Tov ἐπὶ xac κατὰ 

ACEHQ πέτρας ὁρέων μὲν οὐδὲν, δοκέων δέ. | ἐπέστησε δὲ καὶ ᾽49- 
χίλοχος (fr. 53)' μηδ᾽ ὁ Ταντάλου λίϑος τῆσδ᾽ ὑπὲρ νήσου 5 
κρεμάσϑω. ἔνιοι δὲ ἀκούουσι τὸν πέτρον ἐπὶ τοῦ ἡλίου" 
τὸν γὰρ Τάνταλον φυσιολόγον γενόμενον καὶ μύδρον ἀπο- 
φήναντα τὸν ἥλιον ἐπὶ τούτῳ δίκας ὑποσχεῖν, ὥστε καὶ 
ἐπαιωρεῖσϑαι αὐτῷ τὸν ἥλιον. ὑφ᾽ οὗ δειματοῦσϑαι καὶ 
καταπτήσσειν. περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἵ φυσικοί φασιν ὡς 10 
λίϑος καλεῖται ὃ ἥλιος καὶ ᾿Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν 
Εὐριπίδην μαϑητὴν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἥλιον διὰ τῶν 
προεκκειμένων (Or. 4)" 

ὁ γὰρ μακάριος, κοὐκ ὀνειδίζω τύχας, 
Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος 15 
κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην. 

καὶ πάλιν δι᾽ ἄλλων βῶλον λέγοντα οὕτως (Or. 982)" 

μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 
μέσον χϑονὸς τεταμέναν 20 
αἰωρήμασι πέτραν 

3 Eust. ad Od. 1701, 23 6 sch. Eur. Or. 582. "Tzetzes 
Chil 5, 45862. 478—82. Eust. ad Od. 1100, 60 

1 ἐπεωρεῖσϑαι A** ἀπεωρ. C | ὁ μὲν Ἀλκαῖος post Ταν- 
τάλῳ add. b | κεῖσϑαι πὰρ κεφαλᾶς!) κεῖσϑαι [...] (lac. [D]) 
ὅ D, omissis ceteris | πὰρ AH: περὶ E παρὰ ü 2 ὠαισι- 
μίδα HO (oc ex corr. 05: . (lac.) μίδα E ὦασ σιμίδα À 
8 ὕπη Ὁ οὕτως cj. Bergk n nov AQ: ἦσϑ᾽ Hr oic?" A 
dexo:g Beck 4 ὁρέων AP: ὀρέων || ἐπέστησε] ἐπάτησε 
ἐποίησε V | καὶ om. HQ 5 μηδ᾽ ó]....0vav E || Τάνταλος 
H || ὑπὸ Hüv (corr. Beck) 6 κρεμάσϑη Qv || ἔνιοι] ἔψιον 
Ε 7 γινόμ. E 9 ἐπαιωρεῖσϑαι ΕΗ: ἐναιωρεῖσϑαι A(C) 
ἐπῃωρῆσϑαι ἃ ἐπηωρεῖσθϑαι v | αὐτοῦ OQv || δειματεῖσϑαι E 

11 ó om. E | pirin i E 18 moosyx. E προχειμ. CQv 
19 om. 0 1" τείνει C*EQ(*v 18 λέγων A* 19 οὐρανὸν À 

20 μέσον καὶ χϑ'. E|| τεταμένον (corr. ex -ov) E 21 ἀναιωρή- 
μασι πέτρον E 
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ἁλύσεσι χρυσέαις φερομέναν δίναισι βῶλον ἐξ Ὀλύμπου, 
ἕν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀναβοάσω 
γέροντι πατρὶ Ταντάλῳ. 915 DEHQ 

91b. τάν oí πατὴρ: τὴν ἄτην, φησὶν, ἐπεκρέμασεν ACDEHQ 
9.» » 1 1 , e 5 LU : ' M , 

s αὐτῷ. ἄτην δὲ εἶπε τὸν λίϑον, ὃς ἦν ἄτη᾽ δὶς δὲ παρεί- 
ληφὲ τὴν ἀντωνυμίαν᾽ τὸ γὰρ οἱ ἰσοδυναμεῖ τῷ αὐτῷ. 
e. ἄλλως᾽ δι ἥντινα ἄτην ὁ Ζεὺς ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ λίϑον ἐπήρτησεν᾽ ὥστε τῇ προσδοκίᾳ τοῦ καταπίπτειν 
τὸν λίϑον ἐφ᾽ ἑαυτὸν τιμωρεῖσϑαι αὐτόν᾽ ὅντινα ἐπηρτη- 

t , 2 - E - , ^ - 9 , 

10 μένον λέϑον ἐπιϑυμῶν ἑαυτοῦ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἀπώσασϑαι 
καὶ μὴ δυνάμενος, εὐφροσύνης πλανᾶται. ἀντὶ τοῦ ἔξω τῆς 
εὐφροσύνης ἐστίν. 

91d. ἄλλως᾽ τάν of πατήρ: ἐπικρέμαται αὐτῷ λίϑος᾽ CDEHQ 
εἶτα τοῦτο μενοινῶν καὶ κατὰ ψυχὴν ἔχων. ὡς ἐπιπεσὼν ὃ 

15 λίϑος διαφϑερεῖ αὐτὸν, τῆς εὐφροσύνης ἀλᾶται, | προσδο- DEHQ 
κῶν ἀεὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ βληϑήσεσϑαι. 96Ὲ 

95a. ἔχει δ᾽ ἀπάλαμνον βίον: ἀπάλαμνον τὸν Ósi-ACDEHQ 
1 ' κι 3 » 7, ' * ? ' vOv, πρὸς Ov οὐκ ἔστι παλαμήσασϑαι. b. περὶ οὗ οὐδεὶς 

δύναται χεῖρα αὐτῷ ἐπαγαγεῖν βοηϑόν. oi* E 
30 96. ἐμπεδόμοχϑον: διηνεκῶς μοχϑηρόν. ἠσφαλισμέ- CDEHQ 

vov τῷ μόχϑῳ καὶ τῇ λύπῃ. 916 C 95ῈΕ 91*DHQ 
4 

1 φερόμενον δίνῃσι Er || δίναισι] δὲ ex corr. obsc. A 
4 11 ἄλλως Α τάν οἱ m. ὑπερκρέμασε E 48q. τὴν αὐτήν 
φησιν ἐπιχρεμάσας αὐτῷ ἄτην. τὸν λίϑον φησὶν ὃς E | ἐπεκρέ- 
μασεν À ὑπεκρέμ. C [ὑπερεκέ]ρασεν [D]D et (ss. yo. ἐκρέμασεν) 
6 ὑπερεκρέμασεν Hv — 5 ἄταν Qv || δὲς δὲ ACEH: διὸ δὴ DQv 

6 οἱ] τοι (0! or 0" οἱ [roi] D[D] ποῖα E * ἄλλως om. A || 
&rqv] αἰτίαν Beck | τῆς om. E 8 λίϑον)] ἄτην ἤγουν λίϑον 
Dv {[|ἐπήρτησεν AC?*: ἀπήρτησεν 9 αὐτόν om. v | τὸν ἀεὶ 
ante ὄντινα add. C || ὅντινα τὸν ἐπ. AU. 10 ἑαυτοῦ --- κεφαλῆς 
Α: ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς DEHQv (τῆς αὐτοῦ ἀπώσασϑαι κε- 
φαλῆς 0) 11 πλανᾶται ACE: ἀλᾶται [D]HOv [|| ἔξω τῆς 
εὐφροσύνης AC: ἐν πόνοις 18 τάν οἱ πατήρ om. CE || αὐτὸς 

14 εἶτα] ἐς E || κατὰ ψυχῆς E κατὰ τὴν ψυχὴν v 
16 αὑτοῦ Beck {|κληϑήσεσϑαι E 11 βίον om. C[D]HO || 
ἀπάλ. --- δεινόν om. ὦ ἀπάλ. τὸν om. [D]EHQ 18 παραμυ- 
ϑήσασϑαι ν (τι παλαμήσασϑαι Wakefield silv. crit. IT, 94) 
19 χεῖρα αὐτῷ À: αὐτῷ κατὰ χεῖρα | βοήϑειαν v 
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A(ODEHQ 97a. μετὰ τριῶν τέταρτον: ἢ ὅτι ἐν "Aióov μετὰ 
τριῶν τετάρτος κολάξεται, Σισύφου, Τιτυοῦ, Ἰξίονος. b. ἢ 
ὅτι μετὰ τριῶν, τοῦ πεινῆν, διψῆν, ἑστάναι. τέταρτον πόνον 

AEHQ ἔχει τοῦτον, τὸ τῷ λίϑῳ κολάξεσϑαι. c. ἢ μετὰ τριῶν 
κατὰ ἕνα᾽ ἔστι δὲ τὸ περὶ σῶμα, περὶ ψυχὴν, περὶ τὰ 5 

ACDEHQ ἐχτός. ἃ. ἢ μετὰ τριῶν κολάξεται, οἷς μετέδωκε τοῦ νέκτα- 
ACEHQ ρος καὶ ἐξεῖπε τὰ μυστήρια τῶν ϑεῶν. | ὁ οὖν Εὐριπίδης 

φησί {1.0.8} 5 Εν Uf 
ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχίστην νόσον. 

e. ἢ ὅτι τριῶν οὐσῶν πρὸ τούτου βασάνων δι᾽ ὧν τις τὸ 
ἀπώλλυτο, βρόχου, κωνείου, βαράϑρου, οὗτος μετὰ τὸ ἀπο- 
ϑανεῖν καὶ διελϑεῖν và τρία διὰ τοῦ ϑανάτου, καὶ ἐν Διδου 
κρίνετα. — f. ἔνιοι δὲ ὅτι τρία λέγεται καὶ κοινῶς τὰ πρὸς 
τὸν ϑάνατον συνεργοῦντα, ξίφος. ἀγχόνη, κρημνός" Σο- 
φοκλῆς (fr. 822) 15 

λύσω γὰρ εἰ καὶ τῶν τριῶν v οἴσομαι. 
τέταρτον οὖν τοῦτον μετὰ τῶν τριῶν ὁ Τάνταλος τῶν εἰς 
τὸν ϑάνατον συνεργούντων προσείληφε πόνον τὸν τοῦ ὑπερ- 
κειμένου λίϑου. 105€ 

A(ODEHQ 97g. ἢ ὅτι τριῶν μερίδων οὐσῶν κατὰ τῆς ἀνθρωπίνης 30 

10 οὐ 18 Zenob.6,11. Apostol.16,20. Diogenian. (paroem. IT) 
8, 40. Suid. τὰ τρία τῶν sig ϑάνατον. Ael. v. h. 18, 36 

1 ἄλλως praem. ἂν ἢ τὸ praem. C 8 τέταρτον πόνον] 
διὰ πόνου Ε 4 ἔχει τοῦτον AU: τοῦτον ἔχει Hv. τούτ(ου) 
ἔχει E. ἔχει CD || ἢ] ἢ ὅτι Ev || μετὰ om. E || τριῶν A: y' H 
τῶν E τρίτον 00v 5 ἕνα ἔστι δὲ] lac. E || τὸ περὶ] περὲ 
τὸ Γ περὶ Oxon. | περὶ ante ψυχὴν om. E 6 ἢ -- οἷς] ἢ ὅτι d 
τριῶν] τρίτον QOQv 9 αἰσχίστην νόσον À: om. 10 τριῶν 
lac. E | οὐσῶν Α005: ὄντων ΠΟ ν ὄν ἐστι E | τις AC: om. 
11 ἀπώλυτο CHO**Qür ἀπόλλυτο E ἀπώλετο Oxon. [κωνείας 
E 18 κρίνεται] κολάζεται C. || ἔνιοι] ἔνεστι E. || τρία] lac. E 
λέγεται (b: λέγονται ὃν λέγεσϑαι AEHQO || καὶ κοινῶς Α: 
κοινῶς καὶ ΕΠ ἂν κοινῶς C παγκοίνως ὃ Schroeder | τὰ --- 
ϑάνατον]) τὸν πρὸ ... ϑεὸν τὸν E 14 τὸν om. HOv | κρη- 
μένος E — 16 εἰ--- ἕν] καὶ εἰ τῷ γ΄ ὃν E || τριῶν om. AC 
17 τούτων ΗΘΏ (corr., ex τοῦτον ἢ) v (ante Beckium) 19 λί- 
9ov E | 20— 41, 4 licenter mut. C 20 ἢ ὅτι τεσσάρων μοι- 
ρῶν οὐσῶν κατὰ τῆς ἀν. φύσεως ante ἢ ὅτι add. () et (om. 
20 Βᾳ. κατὰ --- φύσεως) V 
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φύσεως κατὰ τοὺς ποιητὰς, καὶ τοῖς μὲν εὐδαίμοσι μίαν 
ἕπεσϑαι ἀγαϑὴν, δύο δὲ κακὰς, τοῖς δὲ δυσδαίμοσι τὰς 
τρεῖς φαύλας ὅϑεν καὶ τρισχκακοδαίμονας καὶ τρισαϑλίους 

- , ' , t^ WS 3*3 e ^A , e 
iv τῷ βίῳ τινὰς λέγεσϑαι᾽ ἵν᾿ ἡ ovv ὃ νοῦς οὕτως. ὅτι 

5 δὴ ὃ Τάνταλος καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ταύτας δυστυχίας ἃς 
€ , Mi ji 9 , , 9 [4 ^ 

ὑπέστη κατὰ τὸν ἀνϑρώπινον βίον, ἐξ ἀνθρώπων γεγονὼς, 
* , € , ᾿ I , , , καὶ τετάρτην ὑφίσταται. καὶ ὅτι | ἡ τοιαύτη γνώμη ἀσφα- A(C)EHQ 

λής ἐστι. μαρτυρεῖ ἡμῖν καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρος ἐν ἑτέροις 
λέγων (P. III 81)" οἶσϑα προτέρων ὅτι ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πή- 

10 ματα σύνδυο δαίονται βροτοῖς ἀϑάνατοι. [ἐν Πυϑιονί- 
xoig.] 1053 EHQ 9150 

105a. τοὔνεκά of προῆκαν: τοὔνεκά [oí] ἀντὶ τοῦ AcDEHQ 
οὕνεκα, ὥστε ἴσον εἶναι τῷ διὸ δή. b. ἀνήρπαστο μὲν 
ὑπὸ Ποσειδῶνος, τῷ δὲ τὸν Τάνταλον κλέψαι ταῦτα, τού- 

15 r0v χάριν ἐξέβαλον τὸν υἱὸν εἰς τὸ τῶν ϑνητῶν γένος" 
|J γὰρ μετά ἀντὶ τῆς εἰς. — C. τουτέστι διὰ τοῦτο τὸν Πέ- AEHQ 
λοπα πάλιν oí ϑεοὶ ἐξ οὐρανοῦ μετέστησαν εἰς ἀνθρώπους 
Ταντάλου δυσσεβήσαντος. 1098Ε 1060 

106 4. τοὔνεκά οἷ: δαιμονίως τὴν ἱστορίαν μετεχειρί- AC(D)EHQ 
, rr 3 A zi , ^ [4 "n 

30 σατο. καί φησιν ὅτι διὰ τὴν ἀσέβειαν τοῦ Ταντάλου οἵ 
ϑεοὶ πάλιν ἐξ οὐρανοῦ τὸν Πέλοπα ἀπέστειλαν εἰς ἀνθρώ- 
πους, αὐτάρκη εἶναι ταύτην ἡγούμενοι τῷ Πέλοπι τιμω- 

, i] rr LI - e , ?. /, } LI M ρίαν. | καὶ ὅτε πρὸς τοῦτο ὁ λόγος, ἐξαρκέσει τὸ ἐπὶ τῶν ACEHQ 

ς 

1 καὶ --- 8 φαύλας om. D 4 ἐν---λέγεσϑαι om. D || οὖν ὁ 
νοῦς] οὐ μόνον A*' ὁ νοῦς CDN (i.e. Ambr. E 103 sup.) 0 
4.6 ovrog: οὔτι δεῖ D (δεῖ οὐ N) ὅ τὰς om. ὮΝ 6 βίον] βίον, 
ἅτε δ᾽ CDN — 7 τέταρτον ὮΝ 7 καὶ ὅτι — 8 ἡμῖν] μαρτυρεῖ 
δὲ ταύτῃ τῇ γνώμῃ CN | ὅτι] ὁ τοῦ λίϑου D 8 αὐτὸς ACN: 
om. 9 οἶσϑα — ἐσλὸν] οἷ δὸς πατέρων ὅτι παρ᾽ ἕν... «λὸν E || 
ἐσϑλὸν CHv 10 δαίονται C? (codd. P. III 81): δέοντι ACK 
(δὲ τοῦ N) δέδονται E δέονται Hür || ἀϑανάτοις E || ἐν Πυῦ. 
seclusi; λέγει δὲ ταῦτα ἐν Πυϑ. ΚΝ 121. A: om. CD ἄλλως 
EH Qv || οἱ om. ἥν 13 οὔνεκα H: οὔνεκα AQ. ἕνεκα CDEv 
διὸ] dui E δὶς Q0 14 τὸν om. EQv || Ταντάλῳ v (ante Beckium) | 
τούτου —15 υἱὸν] πάλιν ἐξέπεμψαν αὐτοῦ τὸν υἱὸν (υἱὸν om. D) 
Πέλοπα Οὗ 15 τὸ om. CD 19 1l. om. ACD, add. δὲ post 
δαιμονίως. Quae sequ. in D partim exesa 19 τὴν — 20 διὰ 
om. € || μεταχειρίζεται DK 20 εὐσέβ. E** || τοῦ] τὴν EHOQ || 
Τάλου E 29 ἡγούμενος b ex 6G 23 τὸ] πρὸς τὸ V 
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ἀνθρώπων ἐπίϑετον, τῆς δυστυχίας τὸ ἀκρότατον ἐμφα- 
νίζον. 109*A 1110 105* EQ 

AHQ — 106. ἀϑάνατοι πάλιν: εἰς τοὐπίσω. εἰς τὴν ἐξ ἀρ- 
χῆς πάλιν τῶν ἀνθρώπων ταλαιπωρίαν. 1095A 

ABEQ — 109a. πρὸς εὐάνϑεμον δ᾽ ὅτε φυάν: τὸ τῆς ἀκ- 
μῆς ἀνϑηρὸν λέγε. — b. ὃ δὲ λόγος" πρὸς τὴν ἀνϑηρὰν 
ἐλϑόντι αὐτῷ ἡλικίαν, ὅτε καὶ αἵ τρίχες αὐτοῦ ἔστεφον τὸ 
γένειον ἀντὶ τοῦ ὅτε ἠνδρώϑη καὶ τέλειος γέγονεν. iA 

ABCDEQ  109c. ὅτε φυὰν λάχναι viv: ὅτε ab τρίχες αὐτοῦ 
τὸ γένειον ἐστεφάνουν μελαίνουσαι᾽ ὅ ἐστιν ὅτε ἤρχετο γε- 
νειᾶν ὃ Πέλοψ. 112A 1186 

PQ 110a. μέλαν δὲ, τὸ μελανϑησόμενον ὑπὸ τῆς λάχνης. 
Βεὶ — 110b. (ἔρεφον:) ἐστεφάνουν. 

ABCDEQ 1118. ἑτοῖμον ἀνεφρόντισε γάμον: ἕτοῖμον, ἐπεὶ 
- . κ᾿ ^ — πᾶσι παρέκειτο᾽ &Olov yàg ἦν τῷ νικῶντι. 111f CD 

Ἃ τι 9...8 e ^ e ; Ἃ Α € j! “- Qb. ἢ ὃν αὐτὸς ἑαυτῷ ἡτοίμασεν. | c. ἢ τὸν ὑπὸ τῶν 
E 9 m e , Ἃ ji - € , Μοιρῶν αὐτῷ ἡτοιμασμένον. ἃ. ἢ τὸν τοῖς ῃρημένοις 

ABCDEQ κινδυνεύειν ἐκκείμενον. 6. ἀνεφρόντισε δὲ, ἐπεὶ ἦἠϑέ- 
λησε γῆμαι τὴν Οἰνομάου ᾿πποδάμειαν. iv DQ 118 C 
f. ἄλλως τὸν πᾶσιν ἀδεῶς τοῖς βουλομένοις κινδυνεύειν 

b)! 

ABCEQ ἐχκείμενον. in^ CD — g. ἢ τὸν παρὰ τῶν Μοιρῶν Tvoi- 
μασμένον αὐτῷ. τ1115 

1 ἄκρατον ΕΗθν || ἐμφανίξον ego: ἐμφανίξων 8 1. sie 
A: πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτμον HQ || τὴν --- 4 ταλαιπωρίαν A: 
τὸ — ταλαιπωρίαν Ἡ τὸν --- ταλαίπωρον (0 τὸ — ταλαίπωρον V 
(et add. γένος Beck) 5 inc. f. 11 B φυάν om. BEO 
7 ἐλϑόντα αὐτοῦ E 8 ἀντὶ --- 10 γένειον om. B 8 ἠνδρόώ- 
$7] ἀνδρώδης ἂν 9 l.sic A: ὅτε φυάν € ἄλλως EQ (D ab- 
est, cfr. ad 41, 19) || óve] ὅτε δηλονότι CD [10 ἐστ. τὸ yév. E 

11 καὶ ἀνδροῦσϑαι καὶ τέλειος γίνεσϑαι post Πέλοψ add. 
CD 14 l sic. A (sed ἕτοιμον): ἑτοῖμον γάμον BE (ér. sine 
acc. E) om. CD. ér. &vego. Q || écoiuov ΟὉ ἕτοιμον A: om. BEQ 

15 πᾶσι om. E || &94ov Ὁ ἄϑλον et ϑλος B: &91og ACQ 
ἄϑλιος E|| τῷ νικ. om. E 16 ἑαυτῷ BE(0): αὐτῷ AC (D abest) 

19 ᾿ϑυγατέρα varie add. CE 20 ἄλλως BO ἀλλ᾽ εἰ E: 
ἤτοι ἕτοιμον A. xol CD, om. τὸν || πᾶσιν ἀδεῶς ACD: Ποσειδῶ 
(-0à»o EQ) δὲ ὡς ΒΕ 21 ἐκκείμενον ΑΒΕ: προέκειτο C 
ἔκειτο D | ἢ] ἄλλως 7 B 22 αὐτῷ (-τοῦ E) ἡτ. CEQ 

15 
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112. Πισάτα παρὰ πατρός: τοῦ Οἰνομάου τῆς ABCDEQ 
Πίσης βασιλεύοντος. 118 CD 

118. εὔδοξον: ἤτοι τὴν ἔνδοξον: ἢ τὴν συνετὴν, ABCDEQ 
ἀπὸ τοῦ εὖ δοξάζειν. 119 CD 

5 114. ἐγγὺς δ᾽ ἐλϑών: ἀντὶ τοῦ τὲ τὸν δέ παρέλαβεν. ABEQ 
115. ἐν ὄρφνα: ἐν νυκτί. A 
116a. ἄπυεν: ἐφώνει. προσεκαλεῖτο. τουτέστιν ηὔξατο ABEQ 

τῷ Ποσειδῶνι ὁ Πέλοψ. 118.8ὲ Ὁ. βαρύκτυπον δὲ εἶπε PQ 
τὸν Ποσειδῶνα ἀπὸ τοῦ κτύπου τῆς ϑαλάσσης. 1:18 PQ 

10 1178. ὁ δ᾽ αὐτῷ παρὰ ποδὶ σχεδὸν φάνη: τὸ ἕτοι- ABCEQ 
μον τῆς τοῦ ϑεοῦ ἀκοῆς δεδήλωκεν. 1.20 Ρ. εἴποιμεν ABCDEQ 
δ᾽ ἂν αὐτὸν προσκαλεῖσϑαι τὸν Ποσειδῶνα ἤτοι ὡς ἐραστὴν 
ἢ ὡς τῆς ἱππικῆς προεστῶτα καὶ δυνατῶς ἔχοντα τέχνῃ πρὸς 
τὸν ἄϑλον συμβαλέσϑαι. 106 A 1095 0 112 BE 113 D 111900 

15 118. σχεδὸν φάνη: οὐ τοπικῶς τὸ σχεδὸν, ἀλλὰ το- ABCDEQ 
πικῶς πρὸς τὴν φωνὴν ἀκούσας τοῦ Πέλοπος. 1335 Ὰ 1215 Ὲ 

119a. τῷ μὲν εἶπεν: ὃ μέν ἀντὶ τοῦ μήν᾽ οὐ γὰρ ABCDEQ 
ἀνταποδίδοται πρὸς αὐτό ὁ μὲν εἶπεν, ὁ δὲ ἤκουσεν. 
b. φίλια δὲ δῶρα Κυπρίας, τὰ προσφιλῆ δῶρα τῆς 

30 “φροδίτης εἰ εἰς χάριν τινὰ γίνεται ἀντὶ τοῦ εἰ χάρις 
ἐραστοῦ πρὸς ἐρώμενον. c. ἢ Κυπρίας. τοῦ γάμου, ἵν᾽ 

1 παρὰ πατρός οἵα. Α!| περὶ E 2 Πίσσης CEQ* 8 ἤτοι 
τὴν ἔνδοξον ἢ τὴν συνετὴν AC(D? mutil): ἤτον τὴν (ἀντιστρο- 
φὴν add. E) συνετὴν ἢ τὴν εὔδοξον ΒΕ (εὔδοξον) ἱπποδάμειαν᾽ 
εὔδοξον ἤτοι τὴν συνετὴν Q, add. ἢ τὴν ἔνδοξον post δοξά- 
ξειν ὅ l om. E || τόν ΑΕ: τὸ Bv τὸ ἐν Q 7 11] ézvs(») 
βαρύκτυπον ür 10 l sic A: ἑτοῖμον B ἄλλως ἑτοῖμον EQ 
om. Clé ἑτοίμως Ε 12 ἂν om. BEO | ἤτοι] 1 ἢ CD om. ἃ 
18 ἱππικῆς om. E || ἔχοντα πρὸς τὸ (πρὸς τὸ om. D) συμβ. αὐτῷ 
πρὸς τὸν (τὸ D) ἄϑλον τέχνῃ τινί C(D)| τέχνη Ε 14 τὸ 48- 
λον DEv 15 φάνη om. ΒΕ || τοπικῶς] χρονικῶς Qv. Cfr. 
E?! χρονιχῶς καὶ τοπικῶς 1.16 τοπικῶς ABEQ prave: τυπι- 
κῶς CD χρονικῶς cj. Chr. Schneider 16 πρὸς corrupt. vid. || post 
φωνὴν dist. B || ἀκολουϑήσας ἢ 17 ἔειπείν) CDO || ὁ] τὸ 0 
Q(D abest) τῷ C» || μήν] δὲ CD? 18 ἀνταποδίδοται B?C(D): 
-δέδοται AEQ | αὐτὸ — ἤκουσε) τὸν μὲν ὁ δὲ CD I αὐτὸ ABO: 
αὐτὸν Ev 19 φίλια — Κυπρίας om. CD 20 εἰ sig y. τ τ. γί- 
verc, ante τὰ πρ. trp. CD | τινὰ] τινά σοι CD || εἰ χάρις] εἰς χά- 
ριν DE 21 ἢ δῶρον Κυπρ. τὸν γάμον λέγει CD 
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ἢ εἴ τίς σοι χάρις ἐστὶ τοῦ ἐμὲ γῆμαι, σύμπραξον ἡμῖν. 
d. ἄλλως εἴ σοι κεχαρισμένος ἐστὶ τῆς ᾿Ιπποδαμείας ..... 

καὶ εἰ μὴ μέλλεις ἐναντιοῦσϑαι τῷ ἔρωτι τῷ πρὸς τὴν "Lvno- 
ABEQ δάμειαν. ταύτην γὰρ φίλια δῶρα ᾿Δφροδίτης εἶπεν. 6. ὁ 

νοῦς" εἰ τὰ τῆς ᾿ἀφροδίτης δῶρα εἰς χάριν γίνεται, ἄγε τὸ 5 
τοῦ Οἰνομάου δόρυ πέδασον. 

ge! 122 ἃ. (τέλλεται:) ὑπάρχει. 
ABCDEQ 122b. πέδασον ἔγχος: κάτασχε. ἐμπόδισον τὸ τοῦ 
ABCEQ Οἰνομάου δόρυ. | δόρυ γὰρ μεταχειριζόμενος ἐπεδίωκε 

προηγουμένους τοὺς μνηστῆρας καὶ συμποδίσας ἀνήρει. 10 
ABCDEQ ὥς που καὶ ᾿Απολλώνιος μαρτυρεῖ (1, 752)" 

Ἔν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντε, 
καὶ τὸν μὲν προπάροιϑε Πέλοψ ἴϑυνε τινάσσων 
ἡνία" σὺν δέ οἵ ἔσκε παραιβάτις ᾿Ιπποδάμεια. 
τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους, 15 
σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπώς 
ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο 
πίπτεν ἐπεσσυμένος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι. i27 A 

11—18 Tzetzes ad Lyc. 156 

1 εἴ τις ABDO: sv; Cv ἥτις E || ἡμῖν] μοι CD 2 ἀλ- 
Aoc] ἢ καὶ οὕτως BCD || si] εἰ μὴ CD || κεχαρισμένος ACQ " 
abest): κεχαρισμένον BEv; unde {τὸν τῆς ᾿[ππ. ἢ || ἐστὶ] ἐστὶν 
ὁ γάμος οὗτος ὁ P ἐστὶν ὁ γάμος ἢ || ἱπποδρομίας (v posterius 
in ras.) E | post 'Izz. add. ὁ ἔρως CD ὁ γάμος ἃ 8 τῷ πρὸς] 
πρὸς E τῷ κατὰ PO || τὴν [1ππ. αὐτὴν CD 4 ταύτην ACD: 
ταῦτα B ταῦτ(ά) ἐστι E | ἀφροδίτης] Κυπρίας PO || post. εἶπεν 
add. πέδασον τὸ τοῦ Οἰνομάου ἔγχος ἵνα κρατήσω αὐτοῦ PO 
4.5 ὁ δὲ νοῦς A|| post δῶρα add. ἐραστά σοι καὶ v 8 l. om. 
CD || κατάσχες Beck || κάτασχε καὶ ἐμπ. CD || ἐμπόδισον ACDQ: 
ἐμποίησον B συμπόδισον E ἐμπέδησον v | τοῦ om. Β 9 δόρυ 
γὰρ om. E|| ἐπέδωκε Ε ἐδίωκε v — 10 συμποδίσας AE: συμπο- 
δίων 11 zov] πα D περ Εν 19 δύο CEQ || πεπονείατο 
AEQr || δηριόωντες (supra ó d) ἢ δηριάωντες Vr? ὀκριόωντε C 

13 τὸν] τὰ CD 14 ἡνίων E | ἔσχε C'[D] 16 τὴν B || 
ἵππον CD 16 zooriilig E 171 ἀγνύμενοι oí B 18 πίπτον 
ἐπεσσύμενοι B ἵππος ἑπεσσύμενον E | νῶτα] ἄνω E | δαίξαι] 
τινάξαι δαΐζει B 
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122c. πέδασον ἔγχος: AMuudviog ἔγχος Οἰνομάου τὸ AQ 
ἅρμα ἤκουσεν. 119A 

126a. ἐς λιν: εἰς Ὀλυμπίαν᾽ ὅτι τὸ χωρίον τῆς Ἤλι- A 
δος. 135 

δ 126b. κράτει δέ πέλασον: τῇ νίκῃ δὲ πέλασον, tva HQ 
κρατήσω αὐτοῦ. τ5τὉ 0 

1278. ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέκα ἄνδρας ὀλέσσας: ABCEQ 
καὶ ἐν ϑρήνοις τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν τίϑησι τῶν ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου ἀναιρεϑέντων μνηστήρων (fr. 135). | πέφνε δὲ ABC(D)EQ 

10 τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας᾽ τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς πεδάϑη. 1:9 EQ 
127 Ὁ. [τρεῖς τε καὶ δέκα ἄνδρας ὀλέσας:} of &v- ABCEQ 

αἱρεϑέντες οὗτοί eio." Μέρμνης" ᾿Ιππόϑοος". Πέλοψ ^ Ὀπούν- 
τιος᾽ Axoováv' Εὐρύμαχος" Εὐρύλοχος" «Αὐτομέδων᾽ “άσιος᾽" 
Χάλκων᾽ Τρικόρωνος᾽ ᾿ἀλχάϑους ὁ Πορϑάονος᾽ ᾿Δφιστόμαχος" 

15 Κρόκαλος. τούτῳ τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἀπολομένων μνηστήρων καὶ 
Ἡσίοδος (fr. 165) καὶ Ἐπιμενίδης (FHG IV, 405) μαρτυρεῖ. 
c. τινὲς δὲ οὕτως αὐτούς φασι ιε΄" Μέρμνην᾽ ᾿Ιππόστρατον᾽ Aio- 
λοπέα᾽ Πείραντα᾽ ᾿Δκαρνᾶνα᾽ Ἱππομέδοντα ᾿Δλκάϑουν᾽ Εὐρύα- 
λον᾽ Εὐρύμαχον᾽ Κρόκαλον᾽ Augóxouov' Σκόπελον᾽ Μυκούριον᾽ 

11— p. 46,6 Paus. 6, 21, 10. 11 (Hes. fr. 165) 

. Ll] Οἰνομάου χάλκεον ἔγχος ἃ | ἀμμῶνιον Q (ον cp., ft. 
postea add.) || ἔντος cj. Bergk", Lehrs p. 10 3 ἐς OX. A 
g^ ic A(Ü): τρεῖς καὶ δέκα B τρισκαίδεκα E om. Q, add. 
ovrog δὲ ὁ ποιητὴς 8 ϑρήνοις)] ϑρόνῳ E || αὐτὸν] ιγ΄ ü 
9.10 καὶ οἱ μὲν πέφνη δεκατρεῖς .. (exes.)vüg πελάσϑη ὡς 
x«l ἡσίοδος οἱ δὲ πεντεκαίδεκα᾽ ἄλλοι δ᾽ ἕξ κτλ. (vid. 46, 5) D ||. 
πέφνε δὲ] πέφνεον Ε 10 τρεῖς καὶ δέκα ΑΒ: dexampel; CD 
τρισκαίδεκ(α) EQ | τετράτῳ Porph. δὰ K 252 (p. 148, 13 8): 
τετάρτῳ ΑΒΟΘ τέταρτον («o in ras.) E || πεδάϑη B: πελάϑη AQ 
πελάσϑη CD πεδώϑη E 11 τ om. Αὖ δὲ (post οἱ) add.; ἐπεὶ 
τρεῖς Θ ^ 12 εἰσι] ὁ δὲ Α l| Μέρμης 8 Μάρμαξ Paus. | Sissi 
$sog E|| ὁ Ὀπούντιος B: ὁπούντιος AEQ. ὁ πόντιος C. 13 Aó- 
τεμέδων E 14 Τρικόλωνος Paus. | Ilxo9&ovog € Thom. 87,3 
Ab. Παρϑάονος v (ML Pausaniae) 15 Κρόταλος Paus. || τού- 
τῳ] τούτων E | ἀπολλομένων (sic) AEQ: ἀπολωλότων B 
15.16 καὶ 'Ho.] ὁ Ho. E Ἰ συμμαρτυρεῖ Qv 17 αὐτοὺς AC*: 
om. | Méouvev E 18 Πρίαντα Paus. || Axcoucvre B Axco&vo C 

19 A4vxotoyov v Paus. 
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ABEQ ““άσιον᾽ Χάλκωνα. ἃ. τινὲς δὲ τοὺς ιγ΄ οὕτως᾽ Μέρ- 
uvove' ἹἹππόϑοον.᾽ Πέλοπα τὸν Ὀπούντιον᾽ Εὐρύμαχον᾽ 
Εὐρύλοχον᾽ ᾿Ιππομέδοντα᾽ “άσιον᾽ Χάλκωνα᾽ Αἰόλιον᾽ Τρι- 

AB(DEQ κόρωνον᾽ ᾿ἀκαρνᾶνα᾽ ᾿ἡλκάϑουν᾽ ᾿Αριστόμαχον. 6. ἄλλοι 
δὲ ἐξ εἶναι λέγουσιν οὕτως" Τρικόρωνον᾽ ᾿Αριστόμαχον᾽ 
Κυριάνοντα᾽ Αϊολον᾽ Πελάγοντα᾽ Κρόνιον. 119 E 127*Q 

ABCDEQ 1298. ὁ μέγας δὲ κίνδυνος: ὁ περὶ τῆς ψυχῆς δη- 
ABCEQ λονότι. Ὁ. οἷον, οὐδεὶς ἄναλκις ὑπομένει περὶ τῆς ψυχῆς 

κινδυνεύειν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ τοιοῦτον ἀνδρὸς ἀλκίμου. ὅμοιον 

τῷ παρ᾽ Ὁμήρῳ (M 246): 
σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσϑαι᾽" 

οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήιος οὐδὲ μαχήμων. 

c. ἄλλως τὰ δὲ ἐπικίνδυνα τῶν πραγμάτων οὐ δεῖται 
ἀτόλμων καὶ ἀϑλίων ἀνθρώπων. ἃ. ἢ οὕτως" τὸν ἀν- 
δρεῖον. μέγας κίνδυνος καταλαμβάνει. 

ABCDEQ 1818. ϑανεῖν δ᾽ οἷς ἀνάγκα: ἐν δὲ τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, οἷς ἐξ ἀνάγκης τὸ ϑανεῖν, διὰ τί δή τις ἄδοξον 
τὸ γῆρας ἐν ἀφανεία καὶ ἀδοξίᾳ καϑεζόμενος τήκει καὶ 

AB(COEQ καταναλίσκει μάτην, πάντων τῶν καλῶν | ἀμέτοχος ὑπάρ- 
χων; b. ἄλλως᾽ οἷς ἀποϑανεῖν ἀνάγκη, τί καί τις καϑε- 
ζόμενος ὑπὸ τοῦ ἀνωνύμου γήρως ἕψοιτο; τὸ δὲ ἐν σκότῳ 
καϑήμενος. ἀντὶ τοῦ ἀκινησίᾳ καὶ ἀκλείᾳ καϑεστώς. 
6. ἄλλως" εἰ δεῖ ἀποθανεῖν τὸν ἄνθρωπον. ipn αὐτὸν 

ABCDEQ γενναίως ἢ ἀγεννῶς βιώσαντα τελευτᾶν. | d. ἕψοι δὲ, 
ἀντὶ τοῦ ἕψοντο᾽ οὐ γὰρ ἕψει τις τὸ γῆρας. ἀλλ᾽ ἕψεται 

1 Λάγιον AC | Χάλκωνα CE: Χάληναν vel Χάλκναν Α  A«- 
xov« B Χαλκώδοντα Paus. 1.2 Μέρμνονα E 2. ᾿Ιππόϑεον E 

8 Εὐρύχολον Bv | Αἴολον Ov :»3:4 Τρικόρωνα Β Τρικό- 
ρανα E  ξξ] ἑπτὰ EQ || οὕτως om. BEQ — 6 Κυρίανον A** 
7.8 δηλονότι CD: δῆλον δῆλον ἐστί À om. BEOv 8 περὶ T. ^j. 
del. Chr.Schneider 9 ἔστι om. BE 9. 10 ὅμοιον τῷ] οἱ μὲν τῶν 
E 11 οὐ] οὐδὲ oó0iv v 12 μαχήμων ΒΡ: μαχίμων B**CE 
μαχίμη Qr 18 ἐπικινδύνου E — 16 va ibn om. CD 17 οἷς 
om. v, unde 16. εἶ pro ἐν cj. b || τί] τὸ 18 τήκοι et 19 κατα- 
ναλίσχοι [55 19 μάτην] om. B oe E | πάντων] πρώ- 
των E* Jl μέτοχος Ε 21 Hin E || σκότει ἃ 23 sq. yev- 
ναίως αὐτὸν E 25 ἔψει Ἀ: ἔψοι (o ex corr. θ) 

10 

18 
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ὑπ᾽ αὐτοῦ. e. ἀνώνυμον δὲ, τὸ ἐν ἀπραξίᾳ καὶ ABEQ 
ἀκλεὲς ὑπάρχον. f. ἄλλως᾽ ἐπειδὴ πρόκειται τὸ ἀπο- 9 
ϑανεῖν, διὰ τί μὴ μετὰ δόξης τελευτῶμεν., γενναῖόν τι τολ- 
μῶντες; ᾿ 

δ 1844. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεϑλος: ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν ABCDEQ 
ὑπὲρ τοῦ γάμου κινδυνεῦσαι πρόκειται; σοὶ δὲ τῇ γνώμῃ 
τὸ πέρας ἐπιϑεῖναι. Ὁ. ἄλλως ἐάν τε συμπράσσῃς, ὦ Πό- 
σειδον, ἐάν τε μὴ. ἐγὼ ὑπομενῶ τοῦτον τὸν ἄϑλον τοῦ γά- 
μου. 187 A 

10 135. τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν: σὺ μέντοι δίδου τὴν ví- A 
κὴν καὶ τὴν εὐπραξίαν. 142 

1878. ὡς ἔνεπεν: οὕτως εἶπεν. c 
137b. οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι: ἀντὶ τοῦ, ABCDEQ 

οὐδὲ ἀκράντων ἐπῶν. ο. οὐδὲ ἀτελειώτοις ἐφήψατο λόγοις" 
15 παρέσχε γὰρ αὐτῷ ἃ ἐβούλετο᾽ ἐνίκησε γὰρ καὶ ἔλαβε τὴν παρέσχε γὰρ αὐτῷ ἃ σε γὰρ ὴ 

Ἱπποδάμειαν πρὸς γάμον. ; No 
139a. τὸν μὲν ἀγάλλων ϑεός: τοῦτον μὲν οὖν. ABC(D)EQ 

A , - A »- 2! 9 - , φησι, τὸν Πέλοπα, κοσμῶν καὶ αὔξων, ἔδωκεν αὐτῷ τό τε 
χρυσοῦν ἅρμα καὶ τοὺς ταχεῖς ἵππους. 

20 139b. ἀγάλλων: κοσμῶν, ὡς ἤδη, ἅτε ϑεὸς, πεπεισ- AB(C)EQ 
μένος περὶ τῆς νίκης. 144A 

189 ο. (ἀγάλλων:) ποιῶν ἀγάλλεσϑαι ἢ ἀγαλλόμενος. Be! 
142a. ἕλεν δ᾽ Οἰνομάου: ἐνίκησεν. A 
142b. .... (Oiv»óuaov. ἕλε: ἐφόνευσε. ἢ ἔλαβε τὴν D 

25 πποδάμειαν, ὡς τὸ ἔχω οἰκῶ καὶ συνοικῶ. 
143. παρϑένον τε σύνευνον: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἕλεν. 145 A Q 
144a. ἃ τέκε λαγέτας ἕξ: ἥτις ᾿Ιπποδάμεια. ABC(D)EQ 

5 1. om. 6 ἀλλ᾽ (alt) om. BEv |. 5.6 φησι varieadd. CD ὁ τῇ 
γνώμῃ B: τῆς γνώμης ἴ τὸ πέρας om. Έᾷ || τέ] τι E | συμπράσ- 
σῃς AD: συμπράσῃς BC συμπεράσσεις E συμπράξῃς 06 8 ὑπο- 

vov E || ἀϑλον] κόπον € 13 ἐφάψατ᾽ A ἐφάψεται E om. 
CD?[D]O || ἔπεσι A'CD: ἔπεσσι A* om. ΒΕ || ἀντὶ τοῦ] ἤγουν CD 

14 οὐδὲ --- ἐπῶν om. CD | post ἐπῶν add. ἐφήψατο PQ || 
ἐπῶν] εἰπὼν ΕἸ i Tas ἐφήψατο (ἐφάψατο E) λόγοις AE: ἀτε- 
λειώτων ἐφ. λόγων B(C)D ἀτελειώτοις λόγοις ἐπεχείρησε PO 
15 γὰρ (alt.)|] δὲ E 18 ἔδωκεν) ὁ ϑεὸς ἔδωκεν Ὁ ἔδωκε φησὶν 
Bv 28 ἕλε A» —24init. scholii Θχθϑη 2171]. ἃ τέκεν CD 
ἃ τέκε λάγ. . 1 ἹΙπποδ. --- p. 48, ὅ οὕτως om. lac. rel. D 
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b. λαγέτας, ἡγεμόνας. τῶν λαῶν ἡγουμένους. c. λέγει δὲ 
᾿Ατρέα᾽ Θυέστην᾽ Πιτϑέα᾽ ᾿Δλκάϑουν᾽ Πλεισϑένην᾽ Χρύ- 
σιππον. d. ἄλλως᾽ ᾿Ατρεύς᾽ Θυέστης" ᾿Δλκάϑους᾽ “Ἵππαλκ- 
pog" Πιτϑεύς᾽ Δίας" ἢ Χρύσιππος, ἐξ ᾿Αξιόχης νύμφης καὶ 
Πλεισϑένης, ἐξ ἄλλης. 6. τινὲς δὲ οὕτως" ᾿ἀτρέα᾽ Θυέστην᾽ 
"InzaAxuov: Πλεισϑένην᾽ Πιτϑέα᾽ Πέλοπα τὸν νεώτερον. 126A 

s? 1448 (λαγέτας:) ἡγεμόνας. 
A 145. ἀρεταῖσι μεμαότας: ἐπιϑυμοῦντας τῆς ἀρετῆς 

καὶ ταύτης ἀντεχομένους. 148 
ABCDEQ 146a. νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις: Βοιωτικὴ ἡ φωνή. 

Βοιωτοὶ γὰρ αἱμακουρίας τὰ τῶν νεχρῶν ἐναγίσματα λέ- 
γουσιν. ὍὌὉ. ὁ δὲ νοῦς᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ παρύντος ὁ Πέλοψ 
ἐναγισμοῖς καὶ ϑυσίαις τελευτήσας τιμᾶται παρὰ τοῖς τοῦ 
᾿Δλφειοῦ δεύμασι περισημότατον ἔχων μνῆμα παρὰ τῷ πο- 
λυξένῳ βωμῷ. c. περιφραστικῶς οὖν ταῦτά φησιν ἀντὶ τοῦ 

9 ἀπέϑανεν. 149A ἃ. ἄλλως" αἱμακουρίαις: τοῖς μεϑ' αἵ- 
μάτων γινομένοις ἐναγισμοῖς. κατ᾽ ἐνιαυτὸν δὲ ἐγίνοντο τῷ 
Πέλοπι, ὡς καὶ τοῖς λοιποῖς. ἡ δὲ ἐτυμολογία ἀπὸ τοῦ 
κορέννυσϑαι τὰς ψυχὰς αἵματος. 

A 148. πόρῳ κλιϑείς: τῷ ῥεύματι. 146 
ABCDEQ 1498. τύμβον ἀμφίπολον ἔχων: τινές φασι μὴ 

μνῆμα, ἀλλ᾽ ἱερὸν εἶναι τοῦ Πέλοπος, καὶ πρὸ τοῦ Διὸς 

1—6 sch. Eur. Or. 5. Tzetzes exeg. Il. p. 68 sq. mant. 
prov. 2,94 10 Hes. αἱμακουρίαι. EM 35,7. Greg. Cor. p. 215 

21 Paus. 5, 13, U8d. 

1 λαγέτας]) λεγέτας E τέτοκεν C | ἕξ varie add. Cv || ἧγε- 
μόνας καὶ ἡγουμ. τ. 4. Ob || ἡγουμένους) oblitteratum repet. A, 
prius frustra conatus supra scribere; ἡ γὰρ μόνη E || post ἡγου- 
μένους (post λαῶν 0) add. ἔτεκε ΒΕ (post Izzoó. v) 2. ἤΠλει- 
σϑένη αὶ 3. 4 Ἵππαλκος E “Ἱππαῖμος C (sch. ΟΥ., mant. prov.) 
᾿ἹἹππάλκιμος Leutsch 4 (£x» Ζίας ἢ || νύμφης] νόϑος m. prov. 
Tzetzes 1. l et Chil 1, 417 6 Πλεισϑένη A | Πιτϑέα om. E || 
post νεώτερον add. διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει Α (cfr. 1495) 

8 μεμαῶτας vel -τε A** 18 ἐναγίξζων Ἐ || τοῖς om. E 
14 περίσημον B || σῆμα CD 15 οὖν om. CD || ταῦτα — τοῦ 
om. BEQ 211] ἐν δὲ (τῶ) τύμβον ἔχων ΟΕ ἐν δὲ và τύμ- 
Beo D || τινές --- 22 ἱερὺν BEQ Thomas 93, 11 Ab.: τινές φασι 
μνῆμα, ἄλλοι ἱερὸν Α oi uiv μνῆμα, ἄλλοι δὲ ἱερὸν CDF 
22 εἶναι] om. Β εἶναι φασὶν ὡς φασι D 
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αὐτῷ τοὺς ᾿Ηλείους ϑύειν, | τοῦ Ἡρακλέους πρώτου κατὰ ABCEQ 
τιμὴν τοῦτο πεποιηκότος. Ὁ. ἀμφίπολον δέ τινες τὸν περι- 
πολούμενον, διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει" οἵ γὰρ οἰκισταὶ 
ἐν μέσαις ταῖς πόλεσιν ἐϑάπτοντο ἐξ ἔϑους. ο. ἄλλοι δὲ 

5 πολούμενον ὑπὸ τῶν ἀγωνιξομένων᾽ ἐν γὰρ τῷ σταδίῳ ἐστὶν 
αὐτῷ ὃ τάφος. ἃ. περιπολούμενον, ὡς τῶν ἐπιφοιτών- 

A] * » - - ^ , , 

TOV διὰ τὸ ἄγαν τῆς κατασκευῆς ἐκπρεπὲς κύκλῳ περιιὸν- 
, LES - 

τῶν καὶ Otoutvov. e. ἔνιοι δὲ ὅτι οἵ Coousig εἰς τὸν ABCDEQ 

τάφον τοῦ Πέλοπος ἔκαμπτον. 
10 149 f. (ἀμφίπολον :) διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει. A 

150a. πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ: ἔνιοι μὲν οὖν ABCDEQ 
ἐνόησαν, ὅτι πολύξενόν φησι τὸν βωμὸν τὸν παρὰ τῷ τάφῳ 

- , Id - M 1 - - , XA , τοῦ Πέλοπος ἑστῶτα διὰ τὸ πλῆϑος τῶν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν 
στελλομένων ἀγωνιστῶν τε καὶ ϑεατῶν, καί φασι τὸν ἑστῶτα 

15 παρὰ τῷ Πέλοπος τάφῳ βωμὸν Πέλοπος εἶναι, ἔνϑα αὐτῷ 
τὰ ἐναγίσματα γίνεται. Ὁ. οἵ δὲ οὕτως" ὅτι Ἴαμος ᾽4πόλ- 
λωνος παῖς παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν μαντικὴν λαβὼν περὶ τῆς 
ἱερωσύνης ἔλεγε τοῖς ἐρωτῶσι. διὰ τὸ πλείστους οὖν ξένους 
τῆς μαντικῆς ἕνεκεν ἀφικνεῖσϑαι, πολυξενώτατον εἶπε τὸν 

, M] - A Α ji M Li , 

30 βωμόν. | καὶ τοῦτον τὸν βωμὸν Διὸς καὶ Πέλοπος λέγουσιν ABEQ 

1 αὐτῷ] αὐτοὺς E | Ἡρακλέος Bü 2.8 τὸν περιπ. om. ΑΙ 
περιπολήμενον Ε 8 εἶναι] οὗν Ε | oL —4 ἔϑους om. Ὁ 4 ἔϑα- 
πτον B || ἐξ ἔϑους] ἰξέσϑαι E | δὲ ABCD: δὲ ἀμφίπολον τὸν POb 

5 πολύμιον E τὸν περιπολούμ. Thom. 98, 15 Ab. || ὑπὲρ E| 
γὰρ] γῆ E , ἐστὶν om. CE 6 αὐτῶ B: αὐτοῦ A(C)U αὐτῶν E | 
sch. d praem. 7 AC ἄλλως ἀμφίπολον B τύμβον ἀμφ. EQ 
7 τῆς κατασκευῆς Om. E || ἐκπρεπὲς A(C): εὐπρεπὲς 80 ἐκπρέ- 
πον 1.8 περιόντων ΟᾺ 9 τάἀφονΒΕ: τύμβον ACD 11 πο- 
λυξενοτάτῳ BCDO πολυξενώτατον E | παρὰ βωμῷ] om. 008 
περὶ βωμοῦ E 11 οὖν — 12 φησι] πολυξενότατον évóncev C 
(D? exes.)|| οὖν om. E 12 φασι [DJEO || περὶ [D] (θ)γ (corr. iam 
Beck) | τύμβῳ D 18 ἑστῶτα om. Bv | τὰ Ὀλύμπια CD 16 τῷ 
AC»*Q: τ(ῷ) vel r(ov) B^? τοῦ E τὸν C**D || Πέλοπι 60“ || τάφῳ 
Schneider: αὐτοῦ ACDEQO om. Bv || βωμὸν CDEQO: βωμῶ ABFK | 
Πέλοπος AC(E*??)K: Πέλοπα B[D]Qüv | αὐτῶν E — 16 oi] ἔνιοι 
Bv | ἴαμβος Bv (corr. Beck) 17 περὶ] παρὰ α 18 διὰ τὸ 
πλ. οὖν Ώ: ὃ. τὸ πλ. εἶναι ΑΕ ὃ. τὸ mà. γοῦν CD διὰ γοῦν τὸ 
zÀ. Bv. Cfr. Lehrs Pindarsch. p. 198 19 ἕνεκα ῷ || πολυξενό- 
τατον BCDO 20 τοῦτον τὸν] τοῦτον Bv 

ScHOL. IN PirNDARUM ed. Drachmann. 4 
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οἷ ταύτην τὴν ἐξήγησιν ἐκδεξάμενοι. c. ἐπεὶ πολλοὶ ξένοι 
εἰσρέουσιν εἰς τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα᾽ βωμὸς γὰρ ἐν Πίσῃ, 
ἐφ᾽ ὃν ϑύουσι πάντες of ξένοι. 

ABCDEQ [181Δ8. τὸ δὲ κλέος τηλόϑεν δέδορκεν: ὃ νοῦς τὸ 
δὲ τῆς Ὀλυμπίας κλέος ἄνωθεν ἀπὸ τῆς τοῦ Πέλοπος oi- 
κήσεως ὁρᾶται ὡς ἐκείνου τὸ τέλειον τῷ Ὀλυμπιακῷ ἀγῶνι 
περιϑέντος. Ὁ. τὸ τηλόϑεν χρονικῶς ἀκουστέον. c. τὸ 

AB(OEQ δὲ δέδορκεν, ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ δέρκεται" | ἵν᾽ ἧ. δρᾶται. 
d. τουτέστι πανταχῆ βλέπεται καὶ ὁρᾶται Ó Ὀλυμπιακὸς 

ἀγών. ἰδίως δὲ τὸ δέδορκεν ἐξενήνοχεν ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ 
βλέπεται. e. ὅτι μακρόϑεν ὁρᾶται τὸ κλέος καὶ εἰς δεῖξιν 

ABEQ πίπτε. — f. ἄλλως᾽ τηλόϑεν δέδορκε: τουτέστι πανταχῆ 
BE βλέπεται καὶ βοᾶται ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγών. | τὸ γὰρ δέδορκεν, 

ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ βλέπεται. 
ABCDQ 148. ἵνα ταχυτὰς ποδῶν: πρῶτον γὰρ εὑρέϑη δρό- 

μου τὸ ἄσκημα, καὶ ἡ πρώτη ϑέσις τῶν Ὀλυμπίων δρόμου 
ἦν τὸ σχῆμα. 

BEQ 1584}. ταχυτὰς ποδῶν ἐρίξεται ἀκμαί τ᾽ ἰσχύος: 
ABCDEQ ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐρίζεται. ^ c. ὁ δὲ νοῦς ἔνϑα πρὸς ἀλλήλας 

ἐρίζουσι καὶ φιλονεικοῦσιν αἷ τῶν ἀκμαίων ἰσχύες, αἱ γεν- 
ναίως πρὸς τοὺς πόνους χωροῦσι. ἀ. τὸ δὲ ἀκόλουϑον, 

eL ἀκμαῖαι ἰσχύες. ^ e. ἀντὶ TOU, ἔνϑα γίνονται καὶ δρό- 

2 βωμὸν E 3 ἐφ᾽ ὃν Bv: ἀφ᾽ ὃν E ἀφ᾽ οὗ Α ἐφ᾽ οὗ 0ἢ 
4 1. c A: τηλόϑε(Ψ) δέδορκεν BEQ τὸ δὲ κλέος C[D] || ὁ νοῦς 

om. ΑΟ[0] ὅ δὲ] δὲ περὶ E om. Q || Ὀλυμπιάδος Gb. Ὀλυμπια- 
κῆς ἀγωνίας C || &voSsv] τηλόϑεν καὶ ἄνωθεν CD || τῆς om. E 

6 τέλειον] τέλος καὶ E 71 περιέϑετο E || sch. b. praem. ἄλλως 
τηλόϑ(εν) Bü 3 ACD ἄλλως Ε || τηλόϑε BE 8 ἀντὶ] ἀντὶ τοῦ AE 

9 τουτέστι πανταχῆ (-χοῦ 0) AEQ: ἁπανταχῆ Bv || βλέπεται καὶ 
ὁρᾶται ΑΕ ὁρᾶται καὶ βλέπεται ἃ: βλέπεται καὶ ἀκούεται Βν 
βλέπεται Beck [10 δὲ] τε C om. E || δέδορκας E? (ras.) || ἐξενήνοχας 
ΒΕ" (ras.) | &vri — 11 βλέπεται om. AC 10 ἀντὶ] ἀντὶ vo? EQ 

12 ἄλλως — τουτέστι] ἢ ὅτι A || δέδορκεν B || τουτέστι EQ: ἀντὶ 
τοῦ B || πανταχοῦ AE 18 βοᾶται] ὁρᾶται Schroeder || γὰρ B: δὲ E 

14 ἀντὶ B: ἀντὶ τοῦ E 18 ἵνα om. B || ταχύτας C!D || πρῶ- 
τον] ὑτι πρῶτον CD 18.106 τοῦ δρόμου DKb 18 ταχ. ποδ. £o. 
om. EQ 10 ὁ δὲ νοῦς om. ΒΕῸ 20 καὶ qu. om. CD 20 αἵ 
—22 τοῦ om.D 20.21 αἱ et χωροῦσαι ἢ 22 ἀκμαῖαι Α: ἀχμαὶ 
αἱ || ἀντὶ τοῦ] τουτέστιν À om. C || γίνονται] om. Bv γὰρ EQ 
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uo, καὶ πάλαι | καὶ παγκράτια καὶ πυγμαί᾽ τοῦτο γάρ ἐστι ABCEQ 
τὸ ϑρασύπονοι ἀκμαὶ ἰσχύος. 

- ? 157a. ὁ νικῶν δὲ: ἐξωϑὲεν ἀκουστέον τὸν Ὀλυμπια- ABCDEQ 
M 2. ia E , LI e M A M » 

κὸν ἀγῶνα. Ὁ. ὁ νικῶν εὔδιον καὶ ἡδὺν τὸν λοιπὸν ἔχει 
βίον᾽ ὡς τοῦ τέλους τῶν ἀγωνισμάτων ἐν và Ὀλυμπιακῷ 
ὄντος | ἀγῶνι, καὶ τοῦ νικήσαντος ἔχοντος r0 τέλειον τῆς ABCEQ 
δόξης. ὁ. ἄλλως᾽ ὃ νικῶν δὲ τὸν λοιπὸν αὐτοῦ βίον ABEQ 
διάγει ἐν τῇ γῇ μέλι ῥεούσῃ. d. (μελιτόεσσαν εὐδίαν: 
ἀντὶ τοῦ, [ἔχει] ἡδεῖαν ἀνάπαυσιν. 6. ἄλλως᾽ ἀμφίβολον 
πότερον ὁ νικῶν τὰ Ὀλύμπια εἰς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον 
ἐν εὐδία ἐστὶν ἕνεκα τῶν ἄϑλων᾽ οἷον, ἕνεκα τοῦ νικῆσαι 
τὰ Ὀλύμπια ἐν εὐθυμίᾳ ἐστὶ, πολλάκις μέντοι εἴωϑε δι᾽ 
ἑτέρας συμφορὰς λυπεῖσϑαι᾽ ἢ οὕτως ὃ νικήσας τὰ Ὀ)λλύμπια BEQ 
er - » » 2 2 , ? E. 9 , ^ 

ἕνεχα τῶν ἄλλων ἄϑλων ἐν εὐδίᾳ ἐστίν᾽ οὐκέτι γὰρ φιλο- 
δοξεῖ οὐδὲ ἐπιϑυμεῖ νικῆσαι ἕτερον ἀγῶνα. — f. ἄλλως᾽ ὁ 
νικῶν ἐν εὐδίᾳ διάγει ἡδόμενος ταῖς νίκαις. 

158. (μελιτόεσσαν εὐδίαν:) ἡδεῖαν ἀνάπαυσιν. ge! 
159a. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλόν: of ἄνϑρωποι BCDEQ 

τῶν ἔμπροσϑεν πεπραγμένων ἀγαϑῶν οὐκ εἰώϑασι μεμνῆ- 
, ^ M an e , ^ M ^ ji - *. σϑαι. ἀλλὰ TO παρ ἡμέραν ἢ καλὸν ἢ κακὸν σκοποῦσιν 

8 Exod. 3, 8. 

1 πάλαι] παλάτ(ια) E | καὶ παγκρ. xol πυγμαί om. € | 
zvyur E 2 post ἢ. sch. μελιτόεσσαν εὐδίαν" ἀντὶ τοῦ ἡδεῖαν 
ἀνάπαυσιν E (id. paullo aliter repet. 1577) 81. add. λοιπὸν ἄμ- 
Ie ἔχει αὶ λοιπὸν add. CD (E, vid. infra) Q Ϊ. ἀκουστέον 
CD: ἐξακουστέον Bv λοιπὸν ἀκουστέον E 4 ὁ] ὁ γοῦν τοῦ- 

τον Bv; cfr. Lehrs Pindarsch. p. 198 || ἡδὺν τὸν] ἥδιστον Bv 
5 τέλους CD: τελείου" 6 τὸ τέλος ἔχοντος E (τέλος et C) 

8 τῇ γῇ] εὐδίᾳ cj. b || μελιρρεούσῃ E 88ᾳ. 1. addidi, ἔχει 
delevi (om. et v) cum E* (vid. supra ad vs. 3) — 9 ἀντὶ — ἡδεῖαν] 
τουτέστιν ἡδεῖαν ἔχει A | ἀμφίβολον δὲ, om. ἄλλως A 10 πρό- 
τέρον B*^ 11 εὐδίᾳ] ἀδ(εία) E 12 "molidx. Bv 18 συμφο- 
ρᾶς A || νικῶν E || τὰ 0] hic def. sch. A (f. 1857); seq. vac. f. 185" 

14 £vexs E || G8 (sio) E 16 ἐν εὐδίᾳ B: ε EQ 18 αἰεὶ 
CD: ἀεὶ BEQv || ἐσλόν B: ἐσϑλόν E om. '€DO | φησι post ἄν- 
ϑρωποι add. CD 19. 20 μνημονεύειν Bv 20 τὸ CD: om. 
BEQv || ἢ κακὸν ἢ καλὸν Bv || σκοποῦσιν — p. 52, 2 εἶναι] . . 
(lac.)) τὸ yo)v .. .(exes.)) γινόμενον κρίνεται μέγιστον D 

A* 



BEQ 
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ἑκάστῳ οὖν, φησι, τῶν ἀνθρώπων τὸ παρ᾽ ἡμέραν γινό- 
μενον κρένεται μέγιστον εἶναι. b. ἄλλως᾽ τὸ διὰ τῶν 
ἄϑλων παραγινόμενον ἀγαϑὸν παρ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὴν 
ἐνεστῶσαν. iv ἢ τις ἐνίκησεν, ὕπατον δοκεῖ καὶ μέγιστον 

1 - , a 

ἀγαϑὸν τῷ τετυχηχότι. €. ἢ ἢ οὕτω᾽ τὸ παρ᾽ ἡμέραν γινό- 
u&vov' τὰ γὰρ ἐνεστῶτα τῶν μελλόντων προκρέίνεται. — d. ἄλ- 
λως᾽ τὸ δὲ καϑ᾽ ἡμέραν καὶ ἀδιαλείπτως παρὸν τοῖς ἀν- 
ϑρώποις ἀγαϑὸν, τοῦτο ἔξοχον καὶ ὑπεράνϑρωπον γίνεται 

BEFKQ ἀγαϑόν. 6. ἢ οὕτω᾽ τὸ δὲ παρὰ τὴν τοῦ στεφάνου ἡμέ- 
ραν ἀγαϑὸν ὕπατον γίνεται παντὶ ἀνϑρώπῳ. q δὲ ἡμέρα 

BCDEQ καϑ᾽ ἦν τις στέφεται τιμιωτάτη ἐστίνυ f. ἄλλως᾽ ἐάν τις 
πρότερον εὐτυχῇ ἐν τῷ ἄλλῳ βίῳ καὶ πάλιν εὐτυχήσας 
νικήσῃ; ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἐν ἡ ἐνίκησεν ἐπιλέλησται τῶν 
προτέρων εὐτυχημάτων. σ΄. ἄλλως᾽ τὸ γὰρ κατὰ προαίρεσιν 
συμβαῖνον ἀγαϑὸν ὕπατον καὶ μέγιστον γίνεται παντὶ ἀν- 
ϑρώπῳ᾽ ὥσπερ καὶ ὃ Ἱέρων ἐπιϑυμήσας νίκης ἐνίκησε καὶ 
ἐγένετο αὐτῷ τοῦτο τὸ παρ᾽ ἡμέραν ἀγαϑὸν κατὰ προ- 

, d Y rr 1 , 

αίρεσιν τελεσϑὲν ὕπατον καὶ μέγιστον. 

BcDEQ — 164a. Αἰοληίδι μολπᾷ: ἤτοι ποικίλῃ" ποικίλα γὰρ 
τὰ λυρικά᾽ ἢ Θηβαίᾳ᾽ οἱ γὰρ «Αἰολεῖς ὥκησαν τὰς Θήβας. 
b. τινὲς δέ φασιν ὅτι ἄνωϑεν Δἰολεὺς τὸ γένος ὃ Πίνδα- 
gog' οἱ δὲ ὅτι Αἰολίῳ ῥυϑμῷ διὰ τῆς μουσικῆς χρῆται τῶν 
ποιημάτων. 

BCcDEQ — 165a. πέποιϑα δὲ ξένον: ἐμαυτῷ. τὸν “Ἰέρωνα. 
, , 1 ; .- P NE DUET 2 1 1 
ἐμπεριέχοντα καὶ δύο τῶν καλῶν O0 ἔστιν, ἀγαϑὸν καὶ 

1 τὰ et γινόμενα E 2. διὰ scripsi: δὲ 8 .περιγιν. E 
6sqq. sch. d post f brp. CFK τ δὲ οἴη. ΕΚ zoo» ὦ (post 
ἀνϑρώποις trp.) C: παρὰ BEFKv 8 ἔξοχον καὶ ΒΟ: ἐξόχως 
ΠΣ v ἄνϑο. codd. 9 περὶ Qv 11 ἐστίν om.Bv 124 0] 
προτέρῳ C | εὐτυχήσας νικήσῃ BO: εὐτυχήσας [ined D[b 
(cfr. 13) ἀτυχήσας νικήσῃ Ε εὐτυχήσῃ νικήσας ΟΕΚ. 18 ἐν --- 
ἐνίκησεν om. D | τῇ μέρᾳ E 14 προτέρων BEO: πρώτων Ὁ πρώην 
CFK || ἀτυχημάτων E 19 Αἰολίδι DO || ποικίλα — λυρικά om. 
D 20 ἔχτισαν C (abest D) 21 ἄλλως praem. EQ || φασιν 

om. € φασιν ὅτι om. D || ὅτι] ovrog E 22 αἰολείῳ CP? D || 
χρᾶται ἂν 28 πονημάτων Β 924 ξένον om. C (hab. [D] | 
ἐμαυτῷ ür: ἐμαυτ(ῷ ) B ἐμαυτὸν E ἐμαυτοῦ ἢ πέπονϑά φησιν 
ἐμαυτῷ μή τινα ξένον εἶναι ὡς C(D) 26 ἐμπεριέχεται τὰ δύο 
καλὰ 00 | ἀγαϑὸν] &y. ὄντα CD 

A 0 
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δυνάμενον ὃ βούλεται συντελεῖν. | ἐνίοις γὰρ τὸ ἕτερον BCEQ 
ἠκολούϑηκεν, οὐ τὰ δύο. b. ἄλλως᾽ πεπίστευκα δὲ καὶ 
πέπεισμαι ἀκριβῶς. μηδένα μὲ ἔτι φίλον τῶν νῦν ἀν- 
ϑρώπων ἐγκωμιάσαι τοῖς ὕμνοις ἀμφύτερα ἔχοντα, καὶ 
ἐπιστήμονα τὰ κατὰ ψυχὴν καὶ σώματος ἰσχὺν τούτου 
ἀνδρειότερον᾽ ἅπερ τὰ δύο τῷ Ἱέρωνι πάρεστιν. 
e. ἔνιοι δὲ κατὰ τοῦ Πινδάρου αὐτὸ ἀκούουσιν, ὅπερ καὶ 
μᾶλλον διὰ τὰ ἑξῆς ἐπαγόμενα᾽ ἵν᾽ ἡ τὸ ἐγκώμιον ἐφ᾽ 
αὑτῷ κινῶν ὁ Πίνδαρος, καὶ ὃ νοῦς τοιοῦτος᾽ | πιστεύω BCDEQ 
δὲ μηδένα ἄλλον ποιητὴν ἐπιστήμονά τε εἶναι καὶ ἀν- 
δρεῖον καὶ οὕτω δύνασϑαι τοὺς φίλους ἐγκωμιάζειν ὥσπερ 
ἐμαυτόν. ἃ. ἄλλως᾽ πεπίστευκα δὲ ὅτι οὐδένα ὕμνησα CDEQ 
ἀμφότερα ἔχοντα. ἐμπειρίαν τε καλῶν καὶ δύναμιν" ἀνα- 
φέρεται δὲ τοῦτο εἰς “Ἰέρωνα. 6. ἄλλως᾽ τεϑάρρηκά, φη- 9 
σιν, ὅτι κυρίως ὑμνῶ τὸν εὐδύναμον καὶ φιλάρετον καὶ 
δίκαιον καὶ γενναῖον. 

169a. δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς: κοσμήσειν. BCDEQ 
πτυχαῖς, ταῖς ποιήσεσιν᾽ ἐπεὶ διαιρεῖται εἰς στροφὰς καὶ 
ἀντιστρόφους καὶ ἐπωδάς. Ὁ. ἄλλως" ὕμνων πτυχαῖς: 
τοῖς ὕμνοις κατὰ περίφρασιν. | οἰκείως δὲ πρὸς τὸ δαι- BCEQ 

δαλωσέμεν καὶ τὸ ποικίλλειν, ὥσπερ ἐπὶ κατασκευάσματος. 
τὸ πτυχαῖς ἐπήγαγεν. 

171a. ϑεὸς ἐπίτροπος: οἷ μὲν. φροντιστὴς τῆς σῆς CEHQ 

τ δ] ὡς € ὦ Ὁ ἐνίοις C: ἑνὶ BEQOv | γὰρ BEQOv: δὲ C 
2 ἠκολούϑησεν C | ἄλλως om. C! — 2.3 δὲ καὶ πέπεισμαι om. 
C | μὲ] om. € μὲν E || ἔτι φίλον om. E 4 ἐγκωμιάσαι BCO: 
γκωμιαστικοῖς E. F6. ἐγκωμιάσειν 6 ἅπερ τὰ] ἅπαντ(α) Ε 

τὰ δύο] ἄμφω C 7 αὐτὸ] τοῦτο Ο αὐτοῦ Ε 8 τὰ] τῶν c 
ἐπαγόμενα] δηλοῖ C ἕν᾽ ἢ — 9 τοιοῦτος om. C 8.9 ἐφ᾽ a$- 
τῷ ego: ἐπ᾽ αὐτῷ | κοινῶν EP [10 δὲ] uiv E 10.11 καὶ ἀν- 
δρεῖον εἶναι CDÓ | ἐγκωμιάξειν om. E 12 ἄλλως Εθ: 7j o9- 
τως CD || ὅτι EQb: óc CD 18 ἀμφότερα EQb: ἀμφότερον CD || 
ἐμπειρίας E | τε καλῶν καὶ CD: vs καὶ ἄλλων EQb 14 εἰς 
τὸν 1. CD 17 δαιδαλωσέμεν om. CD || κοσμήσειν] orm. CD 
κοσμήσεις E 18 τοῖς ποιήμασιν GOb 19 ἀντιστροφας (S. 
800.) B || καὶ ἐπωδάς om. E || ἐπῳδούς b || ἄλλως om. CD 20 τᾷ 
ὕμνῳ B 21 ποικίλλειν B: ποικίλοις CE ποικίλον 6 22 ἐπή- 
γαγεν des. f. 15* B; f£. 15" inc. O. II 23 oi] ὁ v || ϑεὸς post 
μὲν add. C | φροντιστὴν Essen | 
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εὐδαιμονίας, ὦ Ἱέρων, ἀδιάπταιστόν σοι τὴν εὐδαιμονίαν 
CDEHQ φυλάττει. οἱ δὲ πάλιν ἐπὶ τοῦ Πινδάρου᾽ | ἐπίτροπος ϑεὸς 

ἐπὶ τῷ ἐμῷ τρόπῳ" καὶ λέγει τὴν Μοῦσαν. Ὁ. ϑεὸς ἐπό- 
πτῆης καὶ διοικητὴς τεαῖσι μήδεται μερίμναις, κῆδος ἔχων 
τοῦτο, εἰς τοῦτο σπουδάζων τὸ σοῦ προνοεῖσϑαι. c. ἄλ- 
λως᾽ ϑεὸς ἐπίτροπός σου ὧν ἔχει τε καὶ φυλάσσει τοῦτο 

HQ ταῖς σαῖς μερίμναις, τὸ νικᾶν σε. d. ἢ ὅτι ϑεὸς ἐπί- 
τροπός σου ὧν τοῦτο ἐργάζεται᾽ τὸ γὰρ μήδεται νῦν τοῦτο 

CDEHQ σημαίνει. 6. ταῖς τεαῖσι μερίμναις: ἔμπειρόν τε εἶναι 
καὶ δυνατὸν τῶν καλῶν καὶ δραστήριον. 

E! 178. γράφεται καὶ κῦδος ἔχων ἀντὶ τοῦ συνέχων τοῦτο 
κῦδος. 

CDEHQ 1748. εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι: εἰ δὲ μὴ ταχέως μὲ ἐπι- 
EHQ λίποι ἡ Μοῦσα | καὶ φανερώτερον τὸν λόγον ἐφ᾽ ἕξαυτοῦ 

τίϑησι Πίνδαρος. οὐκ ἦν γὰρ προσῆκον περὶ τοῦ ἐγκω- 
μιαζομένου λέγειν, ἐὰν μή σε ἐπιλίποι ἡ εὐδαιμονία, ἀλλὰ 
μετριώτερον ἔστιν αὐτὸ λαμβάνειν, ἐὰν ἐπὶ τοῦ Πινδάρου 

CDEHQ ἀκούωμεν᾽ ἐὰν οὖν, φησι, μή με ἐπιλίποι ἡ Μοῦσα, | δυνή- 
σομαί σοι καὶ αὖϑις τεϑρίππῳ νικήσαντι γλυκερώτερον καὶ 
ἡδύτερον ὕμνον γράψαι καὶ ἐγκωμιάσαι Gt, βοηϑὸν τῶν 
ἐμαυτοῦ ποιημάτων εὑρίσκων τὴν σὴν νίχην᾽ σοῦ γὰρ νική- 
σαντος ἔσται μοι πρόφασις καὶ ὁδὸς ἀφ᾽ ἧς μὲ δεῖ ἐγκω- 
μιάσαι. 

cEHQ 174}. ἄλλως εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι: ἔνιοι οὕτως 
συνέϑηκαν τὸν Àóyov: ἐὰν μή us ὁ βίος ταχέως ἐπιλείψῃ. 

1 διάπταιστον EKQ 2 ὁ ϑεὸς Hv 3 ἐπὶ [D]EHO: 
ἤγουν C om. ν 4.5 κῆδος ἔχων τοῦτο om. CD — 5 προνοεῖν 
EK À 5.6 ἄλλως om. CD 7 τὸ νικᾶν σὲ et 9 ταῖς τεαῖσι usot- 
uveig om. Ev (haplogr.) | νικᾶν σε] νικῆσαι (9? νικῆ(σαι) σὲ D? 

8 νῦν om. H 9 sq. ad 165 pertinere vid. 9 roig — 
μερίμναις HQ: om. E (vid. supra) ἢ € 3j τὸ D 10 δυνατὸν] 
τὸν ΕἾ] óvv. et καὶ om. v|| τοῖς καλοῖς CD τῶν κακῶν E || post 
δραστ. add. μήδεται δὲ, ἐργάξεταί σε νικητήνν 18 μὲ om. E 
15 γὰρ om. E 17 ἔστιν om. E | ἐὰν et 18 ἀκούωμεν om. v 
18 φησὶν oov ἐὰν HQ || ἐπιλίποι Ev: ἐπιλείψῃ Η ἐπιλείψοι ἃ 
19.20 καὶ ἠδ. om. Dü 20 γράψαι [0]ΕΗ68: ccc: C || σε] δὲ E 

22 ἀφ᾽ ἧς — ἐγκωμιάσαι [D]EHQ: ἐγκωμιάξειν σε Ὁ 22 με] 
μὲ E 24 ἄλλως et l. om. € 25 ἐπιλίπῃ. 3. S. 01 C 

10 

20 



σι 

10 

15 

20 

Olymp. I 171— 180 55 

ἀντὶ τοῦ, ἐὰν μὴ τελευτήσω, ἀλλὰ Cà, σὺν τῷ ταχεῖ τεϑρίππῳ 
παραγεγονὼς εἰς τὸν εὐδείελον Κρόνιον, τουτέστι τὴν Ὀλυμπίαν, 
ἐλπίξω γλυκυτέραν σοι καὶ ἡδίω τῆς νῦν σαι ὠδὴν, ὁδὸν 
καὶ πρόφασιν τῶν λόγων μου τὴν σὴν εὑρίσκων νίκην. 
c. τὸ δὲ σὺν ἅρματι παραγεγονὼς. οἷονεὶ σοῦ τεϑρίππῳ CDEHQ 
νικήσαντος ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ ἐμοῦ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ νίκῃ 
γράφοντός σοι τὸν ὕμνον. ἃ. ἄλλως᾽ εἰ δὲ μὴ ταχὺ λί- EHQ 
ποι, ἔλπομαι πρὸς εὐδείέλον ἐλϑὼν Κρόνιον καὶ ἐπίκουρον 
εὑρὼν λόγων ὁδὸν, ἔτι γλυκυτέραν σὺν ἄρματι ϑοῷ κλεΐξαι 
σου τὴν νίκην, ὦ Ἰέρων. 6. ἄλλως" εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι 
ὁ αἰὼν, ὦ Ἱέρων, καὶ ἄρματί σε νικήσαντα ἐλπίξω ὑμνή- 
σειν. — f. δύναται δὲ καὶ οὕτως ἀκούεσϑαι᾽ εἰ δὲ μὴ ταχὺ cDEMHQ 
λίποι ὃ ἐπίτροπός σου δαίμων. ἔλπομαι ἐπίκουρον εὑρὼν 
ὁδὸν λόγων, ποιήσειν ἐγκώμιον βοηϑῶν σου τῇ δόξῃ. 
1195 HQ 

179a. Κρόνιον: ἀκρωτήριον τῆς Πίσης περὶ yàg τὸν cpuQ 
Κρόνιον λόφον ἄγεται [τὰ Ὀλύμπια] ὃ ἀγών. 1800 Η0 

179b. ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα: ἐμοὶ μὲν οὖν δυνάμει CDEHQ 
ἡ Μοῦσα ἰσχυρότατα βέλη τρέφει τῶν λόγων, ὥστε βάλλειν 
καιρίως τοῖς ὕμνοις τοὺς νικηφόρους. 6. ἄλλως᾽" ἐγὼ μὲν 
ἐπὶ μουσικῇ πέποιϑα᾽ τὸ ἐμὸν βέλος ὑπὸ Μούσης τρέφεται" 
σὺ δὲ ἐν τῷ πλουτεῖν μέγας ti. 1:9* HQ 

180 ἃ. 'βέλος ἀλκᾷ τρέφει: τρέφει εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ EF 
ἀλκὴν αὔξει. 

1 ἀντὶ τοῦ E: ἤγουν C om. HQ || ἐὰν] ἂν E || τῷ τεϑρίππῳ 
τε τῷ ταχεῖ E 2 εὐδείελον K: εὐδίελον || Ὀλύμπου Q0 3 xoi 
ἡδίω om. C || ὁδὸν --- 4 νίκην om. Ὁ 4 εὑρίσκω Ε 5 παρα- 
γεγονὼς om. CD | οἱονεὶ] ἀντὶ τοῦ CD | σοῦ] om. DEv τοῦ ἢ 
6 τῷ Ὀλύμπῳ 6 || τῇ (alt.) om. DEO 7 γράψαντος CD || cov Ev| 
τάχα Ὁ — 8 ὁ αἰών σε '"Iéoov post λίποι add. E — 9 λόγων ὁδὸν] 
ὁδὸν λέγων E — 11 ὦ om. E 12 δύναται — ἀκούεσϑαι ΕΗ: 
ἢ C(D? lac. [D]) 13 ἔλπομαι) εὖ ἔλπομαι E 18.14 ódóv 
ἂν» CD 14 λόγον CQ λέγων E|| co, E 17 τὰ Ὀλ. seclusi | 
ὁ ἀγών om. HOv 18 Μοῖσα om. CD, ἐκ ταύτης τῆς προ- 
φάσεως αἰτεῖ τὸν ᾿Ιέρωνα λέγων add. C (D) l| οὖν δυν. om. C 
(lae. [D 19 ἡ Μοῦσα iter. E| μέλη Q*v — 21 μουσικὴν E || 
πέπονϑε(ν) [D]Q | μουσικῆς Εν μουσιχῆς Μούσης h 22 πλού- 
τῳ CD 28 βέλος) οὐ βέλος EFK 
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HQ — 180b. ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι: ἐκ ταύτης τῆς 
προφάσεως αἰτεῖ τὸν “Ἰέρωνα. 

EHQ 1181. τὸ δ᾽ ἔσχατον κορυφοῦται: τὸ δὲ τελευταῖον 
καὶ τὸ πλῆρες, οὗπερ οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴν τοῖς ἀνϑρώποις 
εὑρεῖν, ὑψοῦται καὶ ἔστι τοῖς βασιλεῦσιν. 

ΟΌΕΗΟ 1828. μηκέτι πάπταινε: μηκέτι περιβλέπου καὶ ζή- 
τει τῆς οὔσης εὐδαιμονίας ἐν σοὶ μείξονα᾽ ἔχεις γὰρ τὸ 
τέλειον. b. μηκέτι περαιτέρω τούτων ξήτει ὧν ἔχεις. βα- 
σιλεὺς γενόμενος. 186 00 

ΒῚ 188. (πόρσιον:) μεγαλώτερον. 
cDEHQ — 184a. εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν: ὃ 

νοῦς εἴη σὲ μὲν τὸν χρόνον τοῦτον ὃν ζῶμεν ἐν ὕψει καὶ 
εὐδαιμονίᾳ διαζῆν, ἐμὲ δὲ τοσαῦτα τοῖς νικηφόροις προσ- 
διαλέγεσϑαι τοῖς ἐγκωμίοις, προφανῆ καὶ ἐπίσημον ὄντα διὰ 
τὴν σοφίαν ἐν τοῖς "EAAqow. — b. ἄλλως" εἴη σέ τε τοῦτον 
τὸν χρόνον ὃν ζῶμεν μὴ ἀποβαλεῖν τὴν βασιλείαν, ἐμέ τε 
ἐπινίκους γράφειν καὶ ὑμνεῖν τοὺς νικῶντας. 8. κοι. CD 

copEHQ 18ὅ. ὑψοῦ: τῷ μὲν ὑψοῦ τὴν. εὐδαιμονίαν ῃνίξατο, 
τῷ δὲ πατεῖν τὸ ζῆν ἠνίξατο πάλιν. 184 CD 

EHQ 186. τοσσάδε νικαφόροις: ἀντὶ τοῦ, τοσούτοις νικη- 
φόροις ὁμιλεῖν, οἷος εἶ σύ. χαίρω δὲ γρώφων τοιάύδε. καὶ 
ἔσται τοιαῦτα οἷα ἐπὶ σοῦ. 

1 ἄλλοι δ᾽ ἄλλοισι H || μεγάλοι H: ἕρμεαν ἃ τί μέγα v 
2 αἰνεῖν || ἢ, ἐπ᾽ ἄλλοις δὲ πραγμασίν εἰσιν ἄλλοι μεγάλοι add. v 
8 κορυφοῦται om. θν || δὲ om. HOv 4 οὗπερ HQ: οὕτως E 

5 ὑψοῦται. EQ: κορυφοῦται καὶ ὑψοῦται Hv || post. βασιλεῦ- 
σιν add. 7, τὸ δὲ μέγιστον τῶν ἄλλων μέγεϑος ἐπὶ τοῖς βασιλεῦ- 
σιν ἔχει ηὐξημένην τὴν ἔξοχον αὐτοῦ αὔξησινν 6 ]. E: τὸ δ᾽ 
ἑξῆς UO. μηκ. m. πόρσιον (H)O || περίβλεπεθν 7 οὔσης σοι CD, 
om. ἐν col 8 τέλος E 11 ὑψοῦ --- πατεῖν om. ΕΜ θν || post 
πατεῖν sch. 185 inser. CD — 11.12 ὁ δὲ νοῦς CD 12 εἴη CD: 
εἴη δὲ | τοῦτον τὸν yo. V — 13.14 διαλέγεσϑαι CD || πρόφαντον 
CD 15 ἄλλως scripsi: ἀλλ᾽ CDE ἄλλως ἀλλ(ὰ) Π ἂν || τε om. 
EHv 16 τὲ] δὲ [D]QOv 17 ἐπινικίους [D]QOv 18 8qi 1. ἡ 
om., tum ἠνίξατο δὲ τῷ uiv ὑψοῦ τὴν εὐδ., τῷ δὲ cett. C(D) 
(cfr. ad 11) || τῷ] om. E τὸ Dv || ἠνίξατο scripsi, 6D secutus: ηὔ- 
ξατο EH ἥψατο, yo. καὶ ἤρξατο ἢ 19 τῷ δὲ πατεῖν CH 
(abest D): τῷ π. δὲ E τὸ δὲ π. Qv [|ν ξατο (sic) C (abest D): 
ηὔξατο 20 τοσούτοις ΕΗ: τοσοῦτο(ν) Gh τοσούτων Ρ 21 οἷος 
H0: οἷς E — 22 ἔστι E || ἐπὶ — p. 57, 1 καὶ om E (hab. KP) 
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187. πρόφαντον: φανερὸν καὶ ἔξοχον ἐν τῇ σοφίᾳ EMKQ 
πανταχῆ κατὰ τοὺς Ἕλληνας ὄντα. 

τέλος τοῦ Θηβαίου “Ἰέρωνος. EFKQ 

188. Greg. Cor. p. 213: τὸ πάντη περισπῶσι (“4ωριεῖς) παντᾶ 
5 λέγοντες. Πίνδαρος" πρόφαντον σοφίᾳ xo9" Ἕλλανας ἐόντα 
παντᾶ. Cfr. Apoll. de adv. 625. 

Scholia in Olympioniearum carmen II. 

600v. Axgeyavilvo ἅρματι. sch. inscr. A 10 ABCDEQ 
Τῆς δευτέρας ὠδῆς ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων vite 

ἐστὶ ιδ. τὸ α΄ περιοδικὸν, διπλοῦς ieufog. τὸ B' [| 
10 νικὸν δίμετρον καταληχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. τὸ y die 

σπαστικὸν ἀπ᾿ ἀδιαφόρου τοῦ πρώτου ποδὸς δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον ἰαμβικῇ κατακλειόμενον. τὸ δ΄ χοριαμβικὸν δί- 
μέτρον καταληχτικὸν ἀπὸ ἰαμβικῆς συξυγίας. τὸ ε΄ ἰαμ- 
βικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ς΄ ἀντίσπαστος καὶ 

15 συλλαβή., τὸ ζ΄ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος δίμετρον κατα- 
ληκτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. τὸ η΄ ἰωνικὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον. τὸ 9' παιωνικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 
τὸ ( ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ια΄ 
ὁμόχρονον τῷ ς΄ τῆς στροφῆς. τὸ ιβ΄ ἀντισπαστικὸν 

1 πρόφαντον Κ(Ρ)θ: προφατὸν Η πρόφατον v || ἔξοχον. φα- 
νερὸν, om. καὶ H| τῇ om. üb 8 Θηβαίου] Συρακουσίου 0" 
8 τοῦ δευτέρου εἴδους E || στροφὴ V: ἀντιστροφὴ A 9 ἐστὶ 
om. V | ἴαμβος (xal διπλοῦς τροχαῖος » b 10 τροχαϊκῆς ego: 
τροχαίου 11 ἀπ᾿ ἀδιαφόρου F: e διαφόρου AE ἀπὸ δια- 
φορᾶς CDQ || δίμετρα ἀκατάληκτί(α) ἃ 12 ἰαμβικῇ (ego; -κῷ 
Schneider) κατακλειόμενον Schneider: ἰαιιθικοῦ κατακλειόμενον À 
ἰαμβικὸν ἀποκλείσει V 14 ἀντίσπαστος CD: ἀντισπαστικὸν À 
ἀντίσπαστον EF 15 ἐλάσσονος V 16 τροχαϊκῆς ego: τρο- 
χαίου AV. τροχαίων Tzetzes 16. 17 ὑπερκατάληκτον AV: 
ἀκατάληκτον Tzetzes 17 καταληκτιχκόν V: ὑπερκατάληκτον A 

18 βραχυκατάληντον ACDEF*': καταληλτικόν Fr* Qv Tzetzes 
19 óuóyoovov V: ὅμοιον Α 
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δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ιγ΄ ἑφϑημιμερὲς ἰαμβικόν. 
τὸ d ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ἐστὶν η΄. τὸ αἱ χοριαμβικὸν τρί- 
μέτρον βραχυκατάληκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς. τὸ β΄ τροχαϊκὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ δ΄ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὰ εἰ μικτὸν τρο- 
χαϊκὸν ἀπὸ συζυγίας ἰαμβικῆς. ἡ δὲ ἀπόδοσις ἐν τῷ 
Aáiov τοῦ τ πάσχει ὑφίζησιν. τὸ ξ΄ ἐπιωνικὸν ἰαμβι- 
κῆς ἐπιφερομένης. τὸ η΄ ἰαμβικὸν μικτὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. 
15A 39 C 1E 

ABCD'PEHQ Inser. Γέγραπται Θήρφωνι "Axgayavvivo € ἅρματι νικήσαντι 
τὴν of Ὀλυμπιάδα. ἦν δὲ ὃ Θήρων τὸ ἀνέκαϑεν ἀπὸ 
Οἰδίποδος. ἐκήδευσε δὲ Γέλωνι τῷ τυράννῳ. δοὺς αὐτῷ 
τὴν ϑυγατέρα 4ημαρέτην, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ “4ημαρέτειον ὦνο- 
μάσϑη νόμισμα. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Θήρων τὴν Πολυζήλου 
τοῦ ἀδελφοῦ “Ἰέρωνος [ϑυγατέρα] ἔγημε. καϑά φησι Τί- 

BCD*EHQ μαίος (FHG I, 213. | ἦν δὲ ὁ Θήρων υἱὸς Αἰνησιδάμου. 
8 BD*EHQ 11 CD^ 

AS) la. ᾿ναξιφόρμιγγες: ἤτοι (οἵ τῶν φορμίγγων 

8 ἐπῳδὴ E || ἐστὲν om. V || α΄ om. A 3.4 δίμετρον E 
4 βραχυκατάληχτον om. A || ἰαμβικῆς ego ἰαμβικοῦ Q(v): ἰωνι- 
κοῦ | τροχαϊκὸν Α: χοριαμβικὸν V 5 ὑπερκατάληκτον F*0 
5.6 δίμετρον βραχυκατάληκτον ACF?*0: τρι(τρίμετρον ΕὈβραχυ- 
καταληκτικχὸν DEF! 7μικτὸν V: μικρὸν A. 9 Actov CDF(Q0): 
λέοντι À lac. E || vo? ('] lac. E || ἑἐπιωνικὸν V: ἀπὸ ἰωνικῆς καὶ A 

9.10 ἰαμβικῆς duse wid AcF ἰαμβικοῦ ἐπιφερομένης: 
ἰαμβικοῦ ἐπιφερομένου DEO 10 τὸ V: τοῦ Α || τροχαϊκῆς CD 
6: τροχαϊκοῦ AE 12— 18 cfr. sch. Thom. 106, 14 Ab. 

12 l. Θήρωνι Ἀκραγαντίνῳ praem. v προοίμιον n. Θήρωνι 
᾿Αἀκραγαντίνῳ νενικηκότι ἄρματι praem. B (m. 2?) | γέγραπται 
AB (D) EHQ: γέγραπται δὲ (γὰρ C) ὁ ἐπινίκιος CD^ Thom. || &o- 
ματι om. € || ἄρματι --- 16 νόμισμα om. p^ 19 νικήσαντι ἃ 
Thom.: νενικηκότι ν 18 of|om. A os' pap. Oxyrrh. COXXII, 
1, 18 | τὸ om. V Thom. 14 δοὺς Α: ἐπιδοὺς V Thom. 
15 τὸ om. A | δημάρετον A** δημαρέτιον A» 1.16 ὠνομάσϑη 
Schneider: ὠνομάσϑαι À Mur Epid V Thom. 16 Πο- 
λυξή(λου) A** Πολυξέ(νην) AP*Q 17 ϑυγατέρα ἔγημε AQ ἔγημε 
ϑυγατέρα B: ἔγημε CDEH (Thom.); seclusi vy. 20 ἤτοι oi 
ego: ἤτοι A ἢ E 
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ἀνάσσοντες᾽ ἕπονται γὰρ τοῖς ὕμνοις καὶ φόρμιγγες., δι᾿ οὃς 
καὶ ἀπεδείχϑησαν᾽ ἢ o£. ἀνασσόμενοι ὑπὸ φορμίγγων | ὕμνοι" A 
πρότερον γὰρ ἐνδίδωσι {τὸ μέλος ὁ κυϑαριστής, ἔπειτα ἡ 
ὠδὴ λέγεται" ὡς καὶ ἐν Πυϑιονίκαις (Ρ.1, 1)" χρυσέα φόρ- 

5 μιγξ ᾿Δπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων Wo dil Μοισᾶν κτέανον. 
1 Ὁ. ᾿Ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι: oí τῆς φόρμιγγος B (CD)E(H)Q 

ἀνάσσοντες. πρῶτον γὰρ τὰ ἄσματα συντίϑενται; ela οὕτω 
πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ λύρα ἁρμόξετα. c. ἢ οὕτως" ὦ ὕμνοι 
οἵ ὑπὸ τῆς φόρμιγγος ἀνασσόμενοι. πρῶτον γὰρ ἔκρουον, 

10 εἶτα ἐπῆδον. καὶ τούτου μάρτυς Ὅμηρος (α 155) 
ἤτοι ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. 

ἐμφανίζει δὲ τὸν μουσόληπτον. ὡς ἐπιξητῶν γὰρ τίνα ὀφεί- 
λει ὑμνῆσαι, εἶτα καϑ᾽ ἑαυτὸν δοκιμάξων.... d. ἄλλως" 
ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι: τὴν αἰτίαν αὐτὸς παρέστησε παρ᾽ 

15 ἣν τοὺς τρεῖς δεῖ ἐπαινεῖν Δία ὅτι τούτου ἱερὸς ὁ τόπος" 
Ὀλυμπιάδα δ᾽ ἔστησεν Ἡρακλῆς διὸ ὑμνητέον αὐτὸν ὡς 
ἥρωα᾽ ἄνθρωπον δὲ Θήρωνα. τυποῖ δὲ ὁ Πίνδαρος ὅτι 
δεῖ καϑ᾽ ἕκαστον ἐπίνικον ὑμνεῖν ϑεὸν, ἥρωα, ἄνδρα. 

3. (κελαδήσομεν:) ὑμνήσομεν. ge! 
20 4a. ἤ τοι Πίσα μὲν Διός: τὴν αἰτίαν παρέστησε, A 

παρ᾽ ἣν τοὺς τρεῖς ἐπαινεῖ" Δία μὲν γὰρ ὅτι τούτου ἱερὸς 
ὃ τόπος Ὀλυμπιάδα δὲ ἔστασεν Ἡρακλέης" ὅτι τὰς... 
μέμνηται ὡς ἤρωος᾽ Θήρωνος δὲ (ὡς) ἀνθρώπου. τυποῖ 
δὲ ὁ Πίνδαρος ὅτι δεῖ xo9' ἕκαστον ἐπίνικον τοὺς τρεῖς 

55 ὑμνεῖν, ϑεὸν, ἥρωα, ἄνϑρωπον. 

1 καὶ ΑΕ: αἱ b ft. καὶ Qai) — 2 oL om. E || ὑπὸ A: ἀπὸ τῶν E | 
post φορμίγγων add. διαπορητικὸν δὲ τὸ προοίμιον E 8 τὸ addidi 

ὅν πλοκάμων 6. μυσανητεανόν A  6—10 cfr. sch. Thom. 
107, 7 ÀÁb. .. ὁ οἱ --- 7 ἀνάσσοντες] οἱ ὑπὸ τῆς φ. ἀνασσόμενοι E 

1 ἅρματα DE 8 ἢ οὕτως HO: ἢ B ἤτοι C(D) om. E 
9 οἱ om. E 12 τὸ uovc. ἢ 18 ἑαυτῶν E || lac. indicavi; 
aut φησί (post δοκιμάξων) addi aut γὰρ deleri iubet Beck 
18 ἄλλως — 14 ὕμνοι om. CD ὕμνοι om. Bv | αὐτὸς παρέστησε 
CDEHO: δηλοῖ Βν 15 τοὺς τρεῖς CD (cum ΑἹ: ὁ νοῦς τρία 
δὲ B(E)HQv | ἱερὸν Br 16 ἔστασεν 17 &v99ozov —18 ἤρωα 
hic om. E; cfr. p. 61,5 18 δεῖ καϑ᾽ ἕκαστον Α: δεῖ καὶ CEHv 
δεῖ DQ καὶ Β 90 παρέστησεν A** 21 παρῆν: ἐπαινεῖς: ἢ 

22 τὰς] τούτου Schneider 93 ὡς addidi 
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BE(H)Q 40. ἤτοι Πίσα uiv Διός: ἡ uiv Πίσα τοῦ Διός 
ἐστιν ἱερά" δι᾿ ἣν ὑμνεῖν τὸν ϑεὸν δεῖ" τὸν δὲ Ὀλυμπιακὸν 
ἀγῶνα ἔστησεν Ηρακλῆς᾽ ἦν γὰρ κατά τινας παραμεληϑείς. 

Α 78. ἀκρόϑινα πολέμου: Ζηνόδοτος μετὰ τοῦ & γρά- 
φει ἀκροϑίνια, ἅπερ κυρίως λέγεται παρὰ τὰς τῶν καρπῶν δ 
ϑῖνας, τουτέστι σωροὺς, [ἢ] οἷον τὰ τῆς ϑινὸς ἀπάργματα 
καὶ ἄκρα᾽ λέγεται δὲ ἡ λέξις μεταφορικῶς ἐπὶ παντὸς ἀπάρ- 
γματος ... κορυφαῖον καὶ κάλλιστον. 

cD 7b. ἀκρόϑινα πολέμου: τὰς ἀπαρχὰς τῶν λαφύρων. 
BCDEHQ 6. πρὸς “ὐγέαν πολεμήσας τὸν Ἤλιδος τύραννον καὶ 10 

νικήσας ἐκ τῆς λαφυραγωγίας [τὰς ἀπαρχὰς τῶν λαφύρων 
C προσαγαγὼν ἔκτισε] τὸν ἀγῶνα διέϑηκεν. i28 sD^ 11 EHQ 

ἃ. ἀκροϑίνια δὲ καὶ τὰ ἀπάργματα. 
A 8a. Θήρωνα: Θήρων υἱὸς ἦν Αἰνησιδάμου εἶχε δὲ 
συγγενεῖς Κάπυν καὶ ἹἹπποκράτην, οἵτινες ἦσαν ἀδελφοί" 15 
περὶ ὧν Καλλιστράτης (ΒῊ6 1Υ, 438) ἐν τῷ ξ΄ φησίν. 
b. τετραορίας: τοῦ ἅρματος. ἡ λέξις παρὰ τὸ ἀρηρέναι 
καὶ ἡρμόσϑαι τοὺς ἵππους ἕαυτοῖς. 

BcD*EHQ 80. τὸν δὲ Θήρωνα νικήσαντα τεϑρίππῳ ὑμνή- 
BCDEHQ σωμὲν. 105 d. ὁ δὲ νοῦς αὐτῷ᾽ σεμνύνεται μὲν ὃ Ὀλυμ- 30 

πιακὸς ἀγὼν τῷ Διὶ καὶ τῷ καταβεβληκότι τὴν ἀρχὴν 

5 EM 53,10. EG 29, 40. Hes. Suid. s. v. lex. Bach. 56, 14. 
sch. Eur. Phoen. 203. Eust. Od. 1862, 29 10 cfr. p. 7, 18qq. 

1 Πίσσα utrobique BH 2 ἱερόν Bv | δι᾿ ἣν] δ᾽ ἣν E δι᾽ 
ἣν (αϊτίαν. Beck | ὑμνεῖ E 8 παρ᾽ ἀλήϑ(ειαν.) Ε 4 ἀκρο- 
ϑόνια Ὁ ὅ λέγεται ego: λέγει 6 ἢ om. Red. 7 λέγ(εται) Α 
λέγει Ὁ || μεταφο(ρικῶς) || ἐπὶ π. scripsi: ἀπὸ π. (corr. ex ἀπολλ) 
A ἅπαντος b 8 lac. indicavi 9 l. et BEHO || &xoo9ivia. 
CD ἀκροϑίνιον E 10 Αὐγέαν BEHQ: Αὐγείαν (-yfav) γὰρ 
CD || τὸν] τῆς Beck 11 τὰς — 12 προσαγαγών om. 
12 ἔκτισε v. à. διέϑηκεν E: τὸν &y. διέϑηκεν CDHQ ἔκτισε τὸν 
&y. B. Seclusi τὰς --- ἔκτισε 1 συγγενῆ: ego 106 'Inzóotga- 
τος b recte, ut vid. 17 τετραωρίας: b 18 τοὺς ἵππους 
Schneider: τοῖς (cp., ex corr.) ἵπποις | ἑαυτοῖς del. b 19 Θή- 
ρωνα δὲ pro l. praem. CD || τὸν δὲ Θήρωνα CD^: τοῦτον οὖν 
τὸν Θήρωνα BD*EHQO | τεϑρίππῳ νικήσαντα B(DS)EHQO 20 ὁ 
δὲ νοῦς αὐτῷ om. CD || αὐτῷ BH: om. E αὐτοῦ Q 
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Ἡρακλεῖ, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τρίτον σεμνύνεται Θήρωνι 
νενικηκότι. 1 BH inscr. CD^ 12 E 135Q 

8e. (τεραορέας:) τεϑρίππου ἅρματος. ge! 
lla. δίκαιον ξένον: τὸν μετὰ δικαιοσύνης vovg ξέ- CDEHQ 

5 vovg ὑποδεχόμενον. 1* ἄνθρωπον --- ἄνδρα, dein inscr. E 
lib. (δέκαιον &£évov:) ξενοδοχικόν. ἀντὶ τοῦ δίκαιον E? 

καὶ εἰς τοὺς ξένους᾽ οὐ γὰρ αὐτὸς ἦν ξένος. 
12a. ἔρεισμ᾽ ᾿ἀκράγαντος: ἕδρασμα ὄντα καὶ τεί- BEHQ 

χισμα τῆς "xoáyovrog. καὶ Ὅμηρος (Γ 229 ο[0.) ἕρκος 
10 ᾿4χαιῶν. ᾿ἀκράγας δὲ καὶ ποταμὸς καὶ πόλις ἐν Σικελίᾳ. 

185 HQ 
19b. ἔρεισμα δὲ τὸν ὄντα ἕδρασμα καὶ τείχισμα. CD 
13a. εὐωνύμων ve πατέρων: τῶν καλῶς ὀνομαζο- A 

μένων πατέρων ἀπάνϑισμα. 
15 183b. εὐωνύμων τὲ πατέρων: προγόνων. πάνυ δὲ BEHQ*" 

ὑπερβαλλόντως ἐπαίρει τὸ ἐγκώμιον, καὶ ἐνδόξων προγόνων 
» 2? 9 / 27158 » , 

ἔτι κατ ἐπίτασιν αὐτὸν ἀνϑος λέγων. 10" 14HQP? 
, z ἢ γι di ΩΝ “Ὁ , Sq / 6. εὐωνύμων: ἐνδόξων᾽ ἐπεὶ 0 Θήρων ἀπὸ Κάδμου (BEHQ 

εἶχε τὸ γένος. 13^ HQ 
20 14a. ὀρϑόπτολιν: ὅτι συνέκτισε καὶ αὐτὸς τὴν ᾿Δ4κρά- A 

E)! 2 1 - , μ᾽ ? M , LU 
γαντα. ἢ ὀρϑὸν ἐν τῇ πόλει ἡ ὀρϑὴν πόλιν ἔχοντα. 
metr. A 

14b. ὀρϑόπολιν: τὸν τῇ ἑαυτοῦ δικαιοσύνῃ ὀρϑοῦντα BCDEHQ 
καὶ σώξοντα τὰς πόλεις, ὡς ἐρυσίπολιν καὶ σωζόπολιν. ἐν- 

E M i: 1 , / aln 53 
25 ταῦϑα διὰ τὸ ἐνοικίσαι τὴν Ἀκράγαντα, ὁμώνυμον οὖσαν. 

- , - 7 / τῷ ὁμωνύμῳ ποταμῷ “Ἵκράγαντι. 15* B 

18 Eust. vit. Pind. 12, 19 Ab. 

6 ξενοδοχικόν scripsi: ξενοδόχ(ον) τὸν E*P 8 ἔδρασμα 
ὄντα καὶ τείχισμα E(H)Q: τείχισμα ὄντα Βν 10 "Axodyog bis 
hab. v || 4xo. δὲ πόλις καὶ ποτ. τῆς Σικελίας Bv 18 καλῶς b: 
καλῶν 15—17 cfr. sch. Germ. 110, 18 Ab. 16 ἐπῇρει E 

17 ἔτι om., ἐπεὶ ὁ Θήρων — 19 τὸ γένος hic inser. Bv 
18.19 cfr. sch. Germ. 110, 12 Ab. 19 εἶχε om. HQ Germ. 
23 ópfózvoAw D — 24 ἐρυσίπτολιν CO b || σωξζόπτολιν C 24. 25 ἐν- 
ταῦϑα BH: ἐνταῦϑα δὲ D ἐ. καὶ CEQ 25 ἐνοικῆσαι BH*^v 
ft. συνοικίσαι | τὴν BCH: τὸν DEO || οὖσαν om. CD 
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A 15a. καμόντες: ἀναστροφή ἐστιν ἐπὶ τοῦ καμόντες 
οἵ πολλὰ ϑυμῷ, κατὰ τὸ ἄρϑρον τὸ οἵ᾽ ἵνα ἀναστρέψωμεν 
καὶ προτάξωμεν᾽ oí πολλὰ ϑυμῷ ..... οὗ πρόγονοι τοῦ 
Θήρωνος ἔσχον τὴν ᾿Ακράγαντα οἴκημα γὰρ ποταμοῦ .... 
ποῦ ᾿Ακράγαντος καὶ τὴν πόλιν ὁμοίως καλεῖσϑαι. οἵ δὲ 
᾿Δκραγαντῖνοι Γελῴων εἰσὶν ἄποικοι᾽ ὥστε τὸ πατέρων ἄω- 
τον λέγει ἐπὶ τῶν Θήρωνος προγόνων, οἱ οὐχ ἁπλῶς εἰς 
τὴν Γέλαν μετῆραν, ἀλλὰ εὐθὺς ἀπὸ '"Pódov εἰς τὴν A4xod- 
γαντα. καὶ τοῦτο ἐξ αὐτοῦ Πινδάρου σαφηνίζεται, ὡς καὶ 
Τίμαιός (FHG 1, 314) φησι. 

B(cDEHQ 15b. καμόντες o? πολλὰ ϑυμῷ: οἵ πατέρες, φησὶ, 
of τοῦ Θήρωνος. Ῥόδιοι γὰρ ὄντες ἄνωθεν, καὶ στάσιν 
ἐμφύλιον ἀποφεύγοντες μετῴκησαν τὴν Σικελίαν, καὶ αὐτόϑι 
πρός τινας βαρβάρους πολεμήσαντες ἔκτισαν τὴν πόλιν. 168 

B(cDEHQ 15c. καμόντες οἱ πολλὰ: «ὃ λόγος καϑολικὸς ἐπὶ 
τῶν προγόνων τοῦ Θήρωνος, οἱ πρῶτον μὲν ἦλϑον εἰς 

B(CD)HQ Γέλαν, κἀκεῖϑεν εἰς ᾿ἀκράγαντα. | οὐ γὰρ λέγει ὁ Πίνδαρος 
ὅτι καμόντες τὴν ᾿Δκράγαντα ἔκτισαν, ἀλλ᾽ ὅτι καϑόλου κα- 
μόντες πολλὰ τοῦ Θήρωνος οἷ πρόγονοι ἔσχον τὴν ᾿4κρά- 

BCDEHQ γαντα. ἃ. ἱερὸν δὲ εἶπεν οἴκημα τὴν ᾿Ακράγαντα, διὰ 
τὸ ᾿4ϑηνᾶς αὐτόϑι νεὼν εἶναι περιττῶς ἁγιστευόμενον᾽ ἢ διὰ 
τὸ τὴν ᾿ἀκράγαντα τῇ Περσεφόνῃ εἰς τὰ ἀνακαλυπτήρια 
ὑπὸ Διὸς δοϑῆναι. ὅτι δὲ περὶ ᾿ἀκράγαντός ἐστι τῷ Πιν- 
δάρῳ ὁ λόγος, σαφὲς ἐξ ὧν περὶ τοῦ πλούτου τοῦ Θήρωνος 

1 Eust.vit. Pind. 10, ΤΑΡ. — 22 sch. N. 1, 17, Plut. Tim. 8,4 

2 κατὰ Schneider: xol || o? Schneider 2.9 ἀνατρέψωμεν 
καὶ προστάξωμεν: Schneider 8 ob (pr) Schneider — 3 sq. lac. 
indicavi 6." ἀώτων 1 οὐχ ἁπλῶς) οὐδόλως V (p. 63,9). 
Sed ft. post ἁπλῶς lac. stat. 8 vij» Γέλαν Schneider: τὸν Γέ- 
λωνὰ — 11sqq.sch. 15 b et c in un. confl. CD 11 ϑυμῷ om. 
Bü 12 oi om. Bv || ὄντες] ἦσαν Bv 18 φυγόντες CD | Pod 
εἰς τὴν (0 (et de cj. Beck) 15 καϑολικὸς EHO: καϑαρὸς Bv || 
ἐπὶ ego: ἐπεὶ περὶ BEH (ἐπὶ περὶ H*^) 6 ἐστι περὶ Beck 
17 Γέλλαν B semper, ceteri saepius; ἤλαν E 20 et 22 τὴν] 
τὸν E 22 τῇ IIsoo. om. E | ἄνω καλυπτήρια ΒΒ 28 ὑπὸ “ιὸς] 
ὑποδο(χὴν ἢ) E|| ὅτι] οὕτως E 24 ἐξ ὧν --- p. 63,1 φησιν DEHO: 
ἐκ τῶν m. τ. πλ. τ. Θήρωνος. διεξιὼν γάρ φησιν Bv 

10 
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διεξιών φησιν (vs. 90 sqq.) ἐπί voi Axoáyevti τανύσας 
αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαϑεῖ νόῳ, τεκεῖν μή Tiva. ἕκα- 
τόν τ᾿ ἐτέων πόλιν φίλοις | μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἄφϑο- 
νέστερον χεῖρα Θήρωνος. ᾿ἱππόστρατος δὲ (FHG IV, 433) ἵστο- 
ρεῖ αὐτὸν πλούτῳ διενηνοχέναι. ἀλλ᾽ of γε πρόγονοι τῶν 
᾿Ακραγαντίνων Γελῷοι οὐχ οὕτως ηὐπορήκεσαν. ἀλλὰ καὶ 
πᾶν τοὐναντίον μόγις καὶ ταπεινῶς διέξων, ἐπὶ φυλακῇ τῆς 
πόλεως μισϑαρνοῦντες. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι of τοῦ Θήρωνος 
πρόγονοι οὐδόλως εἰς τὴν Γέλαν κατῆραν., ἀλλ᾽ εὐϑὺς εἰς 
- "Axoáyavra ἀπὸ '"Pódov' ὡς xai ὁ Πίνδαρος λέγει (fr. 119): 
v δὲ Ῥόδον κατῳκίσϑεν᾽ ἔνϑεν δ᾽ ἀφορμαϑέντες ὑψηλὰν 
id ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀϑανάτοις ἀνέχοντες, 
ἕσπετο δ᾽ ἀενάου πλούτου νέφος. 150 Β 

BEHQ 

16a. ἱερὸν ἔσχον οἴκημα: ᾿Δφίσταρχος, τὴν πόλιν BCEHQ 
οἴκημα ποταμοῦ προσηγορεῦσϑαί φησι διὰ τὸ ὁμώνυμον 
eiue τῷ ποταμῷ ᾿Ακράγαντι" τὴν γὰρ ὀνομασίαν q πόλις 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἔσχεν. Ὁ. ᾿“ρτέμων δὲ ὁ ἀπὸ Περγά- 
μου (FHGIV,341) τὴν Γέλαν οἴεται δεῖν ἀκούειν. καὶ γὰρ 

ταύτην ὁμώνυμον εἶναι Γέλα τῷ ποταμῷ, τοὺς δὲ ᾿Δκραγαν- 
τίνους Γελώων εἶναι ἀποίκους ὥστε τὸ πατέρων ἄωτον ἐν 
Γέλᾳ ἐπὶ τῶν τοῦ Θήρωνος προγόνων συντετάχϑαι. κεφαλαιώ- 
GEL δὲ χρῆται τῇδε᾽ τὸ καμόντες ἔφη προσήκειν μᾶλλον ἀκούειν 

1 τοι DH: «o B τὸ E τεῦ 2 αὐδάσομεν D (Q^ ?) J ἀλαϑεῖ Β: 
ἀληϑεῖ || νόμῳ EQ 3c ἐτέων] τ᾽ ἐὼν E || παρὰ ποσὶν αὐφονέ- 
στερονΕ 4 ἹἹππόστρωτος E — 5.6 τῶν Ἀκραγαντίνων] exspectes 
τοῦ Θήρωνος cl Her.7,154 6 Γελ(λγῷοι EGH Q: Γελλῆνοι Br | 
εὐπορήκεσαν Bv φυλακῆς E 10 ᾿Ακράγαντος Ε 
11 àv] ἐν Q*b || κατώκισαν E | ἔνϑεν δ᾽ GH: ἐν δ᾽ Bv. ἔνϑ᾽ Ehb 
(J. G. Schneider) ἔνϑα καὶ ἢ || ἀφορμαϑέντες BGH: ἀφορμασϑέντες 
Er εὐαρμοσϑέντες || ἔνϑεν ὁρμαϑέντες Schroeder 18. ἕσπετο 
Güb: ἔπετο ΒΕΗ͂ν εἴπετο Hermann || ἀεννάου: J. G. Schneider 

14 1. om. € || 4oícr«oyog om. B 15 προσαγορεύεσϑαι E 
προσαγορεῦσαι ἢ —17 ὁ om. E 18 Γέλλαν omnes 19 ταύ- 
την Bü: ταυτὸν E (corr. ex ταντὸν) ἢ | Γέλλαν E; mox post 
ποταμῷ repet. 16 τὴν γὰρ — 11 ποταμοῦ, sed del; 19 τοὺς in 
ras. E! 20 Γελῴων BHO: ΓΕελλῶν E || ἀποίκημα E Ι τὸ A (sch. 
15*): τῶν || itl αὐτῶν E 20.21 ἐπὶ τῶν ἐν Γέλᾳ an ἐν 
Γέλᾳ ortum ex λέγει} cfr. A 15* 21 κεφαλαιώσει et 22 τῇδε 
scripsi: κεφαλαιώδει et τῶδε 

cfr. A10 

BEHQ 
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ἐπὶ τῶν τὴν Γέλαν ἐκτικότων, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ᾿Ακράγαντα. οἵ uiv 
γὰρ ἀπὸ τοῦ ῥάστου συνῳκίσϑησαν, of δὲ χαλεπῶς καὶ μόλις. 
᾿Αντίφημος γὰρ ὁ Ῥόδιος καὶ Ἔντιμος ὃ Κρὴς, of τὴν εἰς Γέ- 
λαν στείλαντες ἀποικίαν. πρῶτον μὲν περὶ τὴν συναγωγὴν 
ἔκαμον οὐ μετρίως, συναϑροίζοντες τοὺς ἐκ Πελοποννήσου 
καὶ Ῥόδου καὶ Κρήτης, εἶτα περὶ τὸν διάπλουν, εἶτα περὶ 
τὸν κατοικισμὸν. καὶ πάλιν διαγωνισάμενοι. πρὸς τοὺς 
Σικανούς. ο. Μενεκράτης δέ ( 6 11,344) φησι ληρεῖν τὸν 
᾿Αρτέμωνα᾽ μὴ γὰρ καμεῖν τοὺς περὶ ᾿Αἀντίφημον περὶ τὴν 
ἀποικίαν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ εὐπέτειαν πολλὴν αὐτοῖς πάντα 
συμβεβηκέναι. περὶ τίνων οὖν λέγει᾽ καμόντες οἱ πολλά; 
περὶ τῶν Θήρωνος προγόνων. τούτους γὰρ Θηβαίους ἀνέ- 
καϑὲν ἀπὸ Κάδμου εἶναι. Κάδμου γὰρ .... Πολύδωρος" 
τοῦ δὲ Aiuov' τοῦτον δὲ ἐν κυνηγεσίῳ ἐμφύλιόν τινα 
ἀποκτείναντα ᾿4ϑήναζε ἀποστῆναι" τοὺς δὲ ἀπὸ τούτου πά- 
λιν ἐξ ᾿Αϑηνῶν ἀποστάντας σὺν τοῖς ᾿Δργείοις Ῥόδον κατ- 
οἰκῆσαι, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλϑεῖν εἰς ᾿Ακράγαντα, καὶ μέχρι 
Θήρωνος ἑπτὰ πρὸς ταῖς ὀχτὼ γενεὰς συναριϑμεῖσϑαι. 
ἴσως οὖν πρὸς ταῦτα ἀφορῶν ὁ Πίνδαρός φησι καμόντες 

BDEHQ o? πολλὰ ϑυμῷ ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ. ^ d. οἴκημα 
δὲ ποταμοῦ τὴν πόλιν εἶπε διὰ τὴν ὁμωνυμίαν. 6. λείπει 
δὲ ἡ ἐπὶ, ἵνα m, τὸ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ οἴκημα ἔσχον, τὴν 
πόλιν. 

A 18a. ὀφϑαλμός: ἀντὶ τοῦ περίβλεπτοι ἦσαν ἐν 

1 ἐπὶ ΕΗΒ: ὑπὲρ Bv || ἄκράγαντι E 2 τοῦ ῥαίστου 
BH ῥάστου ἃ ὀρέστου E || μόγις EH 3 οἱ τὴν b (οἱ --- στεί- 
λαντες vel οἵτινες — ἔστειλαν Beck): οἵτινες 4 στείλοντ᾽ E | 
πρῶτον repet. E ὅὄ rovg] τὰ Ε 6 εἶτα b: εἰς τ(ὰ) BG εἰς τὸ 
Qv εἰς τὸν ΕΗ 7 οἰκισμὸν Bv | διαγωνισάμενος E 8 .Σικε- 
λούς E| δέ φησι ληρεῖν] φαληρεῖν E 9 AMoréuove B — 10 αὖ- 
τοῖς B: αὐτοῦ Ε αὐτῶν H «ot corr. in αὐτῶ Q || πάντα] παρὰ E 

13 lac. expl. A 70 sie: (Κάδμου γὰρ) Πολύδωρον" τοῦ δὲ 
Ad(lóaxov: τοῦ δὲ Adiov: τοῦ δὲ Οἰδίποδα᾽ εἶτα ᾿Ετεοκλέα" τοῦ 
δὲ (Πολύδωρον), | 14—18 cfr. Thom. 110,21 Ab. 14 A(uov« E 
(et A 70) || dup. τινα ἐν κυνηγ. E 16 μεταστάντας EH Thom. 

18 ἑπτὰ πρὸς ταῖς ὀκτὼ Α (sch. 70) b: x£' EQ. εἴκοσι ἑπτὰ 
BH (Thom.) 20 ϑυμῷ om. B 22 ἡ ἐπὶ om. E 24 ἀντὶ 
Schneider: &zó 
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Σικελία" ἀπὸ τοῦ ϑαυμαστοῦ μέρους τοῦ σώματος τοῦ ὀφ- 
ϑαλμοῦ. 

18b. Σικελίας τ᾽ ἔσαν ὀφϑαλμός: οἷἵονεὶ τὸ ἐξαί- cDEHQ 
ρέτον καὶ λαμπρότερον ἦσαν τῆς Σικελίας ἀξιολογώτερον 

δ γὰρ ἐν σώματι ὀφϑαλμός. ο. ἵν᾽ εἴπῃ ὅτι περίβλεπτοι 
ἦσαν. 

198. μόρσιμος: οὐχ ὃ μεμοιραμένος, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ A 
εὔμοιρος. «Ὅμηρος» (Γ 182)" μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον. 
b. βούλεται δὲ λέγειν ὅτι ὁ βίος αὐτοῖς ἐπηκολούϑησεν ἔκ 

i0 πεπρωμένης τινὸς τὴν εὐδαιμονίαν αὐτοῖς καὶ τὴν χάριν 
ἐπιπέμπων ἐπὶ ταῖς γνησίαις αὐτῶν ἀρεταῖς. 

19c. αἰών v' ἔφεπε μόρσιμος: ἐπηκολούϑησε δὲ Ο0ΕΗ0 
τὴν εὐδαιμονίαν ἄνωθεν ἐπιπέμπων ταῖς γνησίαις αὐτῶν 
ἀρεταῖς. — d. ἢ οὕτως" εὔμοιρος βίος ἐπηκολούϑησεν αὐτοῖς 

18 ἐκ πεπρωμένης τινός. 86. ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (Γ 182)" buQ 
μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον. ᾿ 

21a. γνησίαις: ἰδίαις. γνήσια γὰρ τὰ ἴδια πονή- CDEHQ 
ματα, καὶ τὰ ἐκ καμάτων, καὶ οὐκ ἐξ ἐπεισάκτων. Ὁ. ἢ DHQ 
γνησίαις ἀρεταῖς. ταῖς ἐκ γένους συγγεγενημέναις αὐτοῖς. 

90 229 CDEHQ 

22a. Κρόνιε: οὐ μόνον ὅτι Κρόνου παῖς, ἀλλ᾽ ὅτι αὶ 
Κρόνιος λόφος καλεῖται ὃ ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

22b. ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε: ὃ νοῦς ὦ Ζεῦ τὸν οὐρανὸν B 
κατοικῶν καὶ τὸ καὶ τὸ. ἡσϑεὶς τούτοις τοῖς ὕμνοις αὔξη- 

35 σον ἔτι καὶ ἐπιπλέον ἀβλαβῆ αὐτοῖς τὴν πατρῴαν γῆν δια- 
φύλαξον. 

22. ὃ δὲ νοῦς" ἀλλ᾽ ὦ τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ῥέας παῖ cDEHQ 

7 Eust. Il. 402, 9 

3 ὀφθαλμός om. DHO 4 λαμπρότατον D || ἀξιολογώτα- 
τον E 5 ἐν và c. b | ὀφϑαλμός EO: ὁ ὀφϑ. CDHv || ὅτι om. E 

8 εὔμοιρος b: δίμοιρος || Ὅμηρος add. Schneider 19 g. 
ἔφεπε CH || μόρσιμος om. CDHO 12 sqq. scrib.: εὔμοερος βίος 
— τινὸς, ἐπηκολούϑησε δὲ --- ἀρεταῖς, om. ἡ οὕτως 12 δὲ om. 
DHO 15 πεπρωμένου γένους E 17. 18 ποιήματα ἂν 
18 καὶ οὐκ ἐξ ἐπεισάκτων om. C | οὐκ om. Ε 19 ἀρεταῖς om. ἢ 

22 καλεῖται ὁ b: ὃ καλεῖται 

ScHOL. IN PrNDARVM ed. Drachmann. 5 
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Ζεῦ, τὸν οὐρανὸν κατοικῶν, ὅστις τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος 
διοικεῖς τὸ ἔδαφος καὶ τὸν πόρον τοῦ ᾿Δλφειοῦ, ἡσϑεὶς 
τούτοις τοῖς ὕμνοις ἔτι καὶ ἐπιπλέον ἀβλαβῆ αὐτοῖς τὴν 
πατρῴαν γῆν διαφύλαξον. ἃ. τοῖς περὶ Θήρωνα. metr. C 
2; DEHQ 

cpEHQ 226. ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ: οὐ πατρωνυμικῶς, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τοῦ λόφου. εὔχεται δὲ τῷ Διὶ, ἐπειδὴ καὶ τοῦ ἀγῶνος καϑ᾽ 
ὃν vsvíxqxs προστάτης ὃ Ζεύς. 5250 

BDEHQ 288. ἔδος Ὀλύμπου νέμων: ἀντὶ τοῦ οἰκῶν. Ὅμη- 
ρος (B 499): of τ᾿ ἀμφ᾽ "Aou! ἐνέμοντο, ἀντὶ τοῦ ᾧκουν. 

pEHQ b. ἵν᾽ η΄ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκῶν. δύναται δὲ καὶ τὸ 
νέμων νοεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ διοικῶν καὶ διέπων. 

c 23e. ἕδος Ὀλύμπου: τὴν Ὀλυμπίαν φησί. τὸ δὲ 
νέμων ἀντὶ τοῦ διοικῶν, διέπων. 

ΟΌΕΗΟ 248. ἀέϑλων τε κορυφάν: τῶν ἀγωνισμάτων τῶν 
ἐν Ὀλυμπίᾳ γινομένων. αὐτῷ γὰρ ὃ ἀγὼν οὗτος ἀνά- 
XtivOL. 921€ 

A 94b. xoogvgáv: (10v» Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, καϑὰ ἐξέχει 
τῶν ἄλλων ἀγώνων. €. ἀπὸ κοινοῦ τὸ νέμων. 

cpEHQ — 25. πόρον ᾿Δλφεοῦ: τὴν Ἦλιν. ἀπὸ κοινοῦ δὲ συν- 
απτέον τὸ οἰκῶν ἢ διοικῶν. 325 

B(obEHQ 27a. εὔφρων: καλῶς διανοούμενος. εὐμενὴς ὦν. 
b. ἔτι καὶ ἐπιπλέον τὴν πατρώαν γῆν αὔξησον τῷ λοιπῷ 

BEHQ γένει" λέγει δὲ αὐτῷ τῷ Θήρωνι. c. ἔτι, ἵνα τῇ προσούσῃ 
εὐδαιμονίᾳ ἔτι καὶ τοῦτο ὁ Ζεὺς παράσχῃ. 

9 Eust. Il. 636, 18. Od. 1554, 21 

2 καὶ τὸ ῥεῦμα post πόρον add. C 8 αὐτοῖς om. E 
4 roig (τῆς E) περὲ Θήρωνα DEH: καὶ ἐπὶ πλέον αὔξησον τῷ 
λοιπῷ γένει" λέγει δὲ τοῖς x. O. CQ 6 παῖ om. E || πατρω- 
ψνυμικὸν EQ 7 δὲ] καὶ E 8 ἐνίκησε E 9 ἀντὶ τοῦ oi- 
κῶν. Ὅμηρος DEHQ: οἰκῶν. καὶ Ὅμηρος Bv 10 ou] αἷμ᾽ E 
16 ὁ ἀγὼν om. E 18 κορυφᾶν || Ὀλυμπιακὸν ἢ 19 τὸ νέ- 
μων b: τῶν ἐμῶν 20 πόρον ᾿Δλφεοῦ C: ἔδος (δὲ) Ὀλύμπου 
DEHQO τὴν Ἦλίν φησιν € 20.21 συναπτέον om. Ὁ 22 sch. 
27 et 28 et 29* in unum contr. C || εὔφρων BE: εὔφρων &oov- 
ραν (D)HQ | καλὸς E 28 γῆν om. E 24 an πρὸς τῇ οὔσῃ 
cfr. p. 69, 24 

25 
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2828. xóuicov: ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κομῶν, τουτέστι A 
τῶν τριχῶν, o? ἐπιμελείας ἀξιοῦνται. οἵ δὲ, ἐπιμελείας 
ἀξίωσον᾽ ὡς γάρ τινες, φυγὰς ἦν᾽ ἀνακόμισον οὖν αὐτὸν 
εἰς τὴν πατρίδα. 

5 28b. xóuicov: αὔξησον. εὔχεται τοὺς ἀπογόνους Θή- B(c)DEHQ 
govoc ἄρχειν τῶν ᾿᾿κραγαντίνων. 

298. λοιπῷ γένει: τοῖς περὶ Θήφωνα καὶ Ξενοκρά- B(C)DEHQ 
την ἀδελφούς. συγγενεῖς δὲ οὗτοι 'légovog τοῦ Δἰτναίων 
βασιλέως. 810 

10 — 29b. τῶν δὲ πεπραγμένων: Δεινομένους παῖδες δ΄ A 
ἐγένοντο. Γέλων. Ἱέρων, Πολύζηλος, Θρασύβουλος" κηδεστὴς 
δὲ ἐγένετο Θήρων τῷ Πολυξζήλῳ καὶ τῷ Γέλωνι. κηδεστὴν 
οὖν ὄντα, φησὶν ὁ Δίδυμος, τὸν Θήρωνα τῷ “Πολυξήλῳ 
παραμυϑεῖται ὁ Πίνδαρος, γράφων κατὰ λέξιν. οὕτως᾽ Πο- 

15 λυξήλῳ τοίνυν τῷ τοῦ “Ἰέρωνος ἀδελφῷ [Ἰέρωνι καὶ Θρασυ- 
βούλῳ Θήρων κηδεστής] Γέλωνος [μετὰ] τὴν στρατηγίαν καὶ 
τὴν γυναῖκα Ζημαρέτην κατὰ τὴν τελευτὴν ἐγγυήσαντος, 
ὥστε ἢ ἥνπερ εἶχε Γέλων πρὸς Θήρωνος, ταύτην εἶχε ὁ ὁ Πολύ- 
ξηλος πρὸς Γέλωνος. ..... γαμβρῶν οὖν γεγονότων αὐτῶν 

30 Ἱέρων λαμπροῦ τινος τοῦ Πολυζήλου ὑπάρχοντος καὶ σφό- 
ὅρα παρὰ τοῖς Σικελικοῖς εὐδοκιμοῦντος ὑπὸ φϑόνου τὸ 
μὲν πρῶτον εἰς ἀνοικισμὸν αὐτὸν Συβάρεως ἐξέπεμψε, τῷ 
μὲν λόγῳ χρηστὴν αὐτῷ καὶ λαμπρὰν ἐλπίδα τυϑεὶς, τοῖς 
δὲ ἔργοις μεταστὰς αὐτὸν ἐκ τῆς Σικελίας ....... 

1 sch. VL E 359. EM 526, 44. Hes. Suid. κόμιξε. Zon. 1245 

2 οἱ δὲ] olov? et post ἀξίωσον Anterpungendum: 2.08 ἀξίως 
Α"ς. ὅ κόμισον αὔξησον om. D || κόσμησον HO || εὔχεται τῷ ἀπό- 
γονῳ χείρωνος Ε 7 τοῖς) τῷ et τοῖς B τῶν || Ξενοκράτου E 

8 ἀδελφούς (0: ἀδελφοὺς et ἀδελφοῖς B ἀδελφοῖς EH om. D 
10 Ζεινομ(ένους) 18 τὸν Schneider: τῷ 14 γρ(άφων) 

ΓΑ: γράφει Schneider || κατὰ λέξιν Schneider: κατάλεγ AP 
15 ἹΙέρωνι A?*: Ιέρων A** ft. Γέλωνι scrib. et haec verba ante 
Πολυξήλῳ trp. 16 Γέλων: Schneider || μετὰ seclusi: καὶ Schroe- 
der; μετὰ τῆς στρατηγίας Schneider 18 ἤνπερ ego: εἴπερ A 
ἅπερ Schneider (quia mox ταῦτα Red.) Γέλων πρὸς Θήρωνος 
Schneider: Θήρων πρὸς Γέλωνα 19 Γέλωνος Schneider: 
Θήρωί(ναλ || lac. indicavi 24 desunt haud pauca. 

5* 
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BDEHQ 2906. τῶν δὲ πεπραγμένων: ὁ Θήρων ϑυγατέρα ἕαυ- 
τοῦ ἐξέδωκε πρὸς γάμον Πολυξήλῳ τῷ ἀδελφῷ “Ἱέρωνος, ὃς 
πεμφϑεὶς ὑπὸ “Ἰέρωνος πολεμῆσαι τοῖς περιοίκοις Σικελιώ- 
ταις βαρβάροις. ἔπαυσε τὸν πόλεμον χωρὶς τῆς τοῦ ᾿Ιέρωνος 
γνώμης. καὶ διὰ τοῦτο ἐν ὑφοράσει ἦν. Θρασυδαίου δὲ 
τοῦ Θήφωνος υἱοῦ πείσαντος τὸν Πολύξηλον ἐπιϑέσϑαι τῷ 

“Ἱέρωνι, ὑπισχνουμένου αὐτοῦ τοῖς πράγμασι συναντιλήψε- 
σϑαι, γνοὺς ὃ “Ἰέρων ἔκρινεν αἱρήσειν τὴν ᾿Ακράγαντα καὶ 
Θήρωνα καὶ Θρασυδαῖον. μελλόντων δὲ τῶν φίλων .... 
ἔπεμψε Σιμωνίδης ὁ λυρικὸς πρὸς αὐτὸν συμβουλεύων, ἐκ- 
ταράξαι μᾶλλον βουλόμενος τῷ μηνύειν τὴν μέλλουσαν αὐὖ- 
τῶν προδοσίαν ἔσεσϑαι καὶ τοὺς προδιδόντας. ὁ δὲ εὐλα- 
βηϑεὶς ἐξεχώρησε τῶν πραγμάτων τῷ Ἱέρωνι; ὕστερον δὲ 
ἀπέλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν τυραννίδα; καὶ διελύϑησαν τῆς 
ἔχϑρας, ὡς καὶ κηδείαν τινὰ πρὸς ἀλλήλους ποιήσασϑαι, 
ἀδελφιδῆν Θήρωνος '"Iéoovog λαβόντος γυναῖκα. ὅϑεν ὁ Πίν- 
δαρος παραπέμψασϑαι παραινεῖ τὰ προγεγενημένα. 31 DEH 

BcEHQ 294, [ἄλλως᾽ τῶν δὲ πεπραγμένων:] ζητεῖται, 0v ἣν 
αἰτίαν εὐξάμενος τῷ Θήρωνι τὰ κάλλιστα, κατάπαυσιν τῶν 

L n UNS * , No uc ' ? , πραχϑέντων δεινῶν αἰτεῖται τὸν Δία. καὶ ὁ μὲν Aoícrao- 
χός φησι, διὰ τὸ χκεχμηκέναι τοὺς τοῦ Θήρωνος πατέρας 

c ^ κατὰ τὴν Ῥόδον, τῶν πραγμάτων στασιαξομένων, καὶ οὕτω 
Y , τ A , , ς ' , 

τὴν μετοικίαν εἰς τὴν Σικελίαν στειλαμένων. ὁ δὲ Δίδυμος 

t» e 

τὸ ἀκριβέστερον τῆς ἱστορίας ἐκτίϑεται. μάρτυρα Τίμαιον - 
(FHG I, 314) τὸν συντάξαντα τὰ περὶ τῆς Σικελίας προφερό- 

1.2 αὐτοῦ DEHQO 4.5 τῇ v. I. pss om. χωρὶς, E (τῇ 
. γνώμῃ et θ) 5 Θρασυδαίου ἃ (Εὖ H^»): Θρασυδίου B 

Θρασιμήδίους) D 7 συναντιλαβέσθϑαι DHO 9. Θρασύδιον B | 
μελόντων B || lac. indicavi, in qua de proditione amicorum 
dictum erat 10 ἔπεμπεβιι 11 μᾶλλον DEHO: μᾶλλον καὶ B | 
βουλόμενον Ὁ ἑλόμενον E | Τῷ (sic) μηνύειν Β: μηνύων DEGHO 

11.19 αὐτῶν BDGHO: αὐτοῦ E αὐτῷ b 12 rovg om. E || 
παραδιδόντας B 14 ὑπέλαβεν E 15--11 cfr. Thom. 114, 11 
Ab. 16 ἀδελφιδῆν — γυναῖκα om. D || &ósigiódijv scripsi cl. 
sch. J. II inscr.: ἀδελφὴν 11 παραπέμπεσϑαι DHO 18 ἄλλως 
et 1. om. 1. om. ἃ 20 δεινῶν] δεῖν E 28 τὴν εἰς τὴν 
Z. μετοικεσίαν Gb εἰς τὴν X. τὴν μετοικίαν (|| εἰς τοὺς Σικε- 
λίαν Β 25 συμπράξαντα Ε || προφερόμενα E 

τῷ e 
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μενος. ἡ δὲ ἱστορία οὕτως ἔχει᾽ | Θήρων ὁ τῶν ᾿ἄκραγαν- BCDEHQ 
τίνων βασιλεὺς Γέλωνι τῷ “Ἰέρωνος ἀδελφῷ ἐπικηδεύσας 
γάμῳ συνάπτει τὴν ἕαυτοῦ ϑυγατέρα Δημαρέτην. ἀφ᾽ ἧς 
καὶ τὸ Ζ4ημαρέτειον νόμισμα ἐν Σικελίᾳ. τοῦ δὲ Γέλωνος 

5 τελευτᾶν τὸν βίον μέλλοντος. Πολύξηλος ὁ ἀδελφὸς τὴν 
στρατηγίαν καὶ τὴν γαμετὴν τοῦ ἀδελφοῦ διαδέχεται κατὰ 
τὰς Γέλωνος προστάξεις. ὥστε τὸ Θήρωνος εἰς Γέλωνα κῆ- 
δος εἰς τὸν Πολύξηλον μετατεϑεῖσϑαι. λαμπρῷ δὲ αὐτῷ 
καὶ περιβλέπτῳ τυγχάνοντι κατὰ τὴν Σικελίαν “Ἰέρων φϑο- 

10 νήσας ὁ ἀδελφὸς καὶ πρόφασιν σκηψάμενος τὸν πρὸς Συ- 
βαρίτας πόλεμον, ἀπελαύνει τῆς πατρίδος. ἀλλὰ καὶ τοῦτον 
κατώρϑωσε τὸν πόλεμον ὁ Πολύξηλος. ὁ δὲ μὴ φέρων 
γυμνότερον αὐτοῦ κατηγορεῖν ἐπειρᾶτο νεωτερισμοῦ. καὶ 
οὕτω τὸν Θήρωνα, ὑπεραγανακτήσαντα ϑυγατρὺς ἅμα καὶ 

15 γαμβροῦ. συρρῆξαι πρὸς Ἱέρωνα πόλεμον παρὰ Γέλᾳ τῷ 
Σικελιωτικῷ ποταμῷ. οὗ Καλλίμαχος μέμνηται (fr. 361) 
oí δὲ Γέλᾳ ποταμῷ ἐπικείμενον ἄστυ. μή γε μὴν εἰς 
βλάβην. μηδὲ εἰς τέλος προχωρῆσαι τὸν πόλεμον᾽ | φασὶ BCEHQ 
γὰρ τότε Σιμωνίδην τὸν λυρικὸν περιτυχόντα διαλῦσαι τοῖς 

20 βασιλεῦσι τὴν ἔχϑραν. τούτοις οἰκείως τοῖς φϑάσασιν εὖ- 
4:901. τῷ Zh φησι τὸν Πίνδαρον ὁ Δίδυμος. ὥστε λοι- 
πὸν αὐτοῖς εἰρηναῖον εἶναι τὸν βίον. 6. ὴ οὖν διάνοια BCDEHQ 
αὕτη᾽ σὺ μὲν, ὦ Ζεῦ, παράσχοις πάντα τὰ κάλλιστα, καὶ 
πρὸς τῇ οὔσῃ εὐδαιμονίᾳ πλείονα δοίης ἀγαϑά. εἰ δέ τι 

25 ἐν τοῖς φϑάσασι χρόνοις συμβέβηκεν ἄτοπον, εἶτε δικαίως 
εἴτε μὴ. τοῦτο οὐχ οἷόν τέ ἔστιν, οὐδὲ αὐτῷ τῷ χρόνῳ, ὥστε 
μὴ γεγενημένον ποιῆσαι. τὸ γὰρ γενόμενον ἀγένητον ποιῆσαι 

1—15 cfr. Thom. 113, 22 Ab. 3 γάμον E || ἑαυτοῦ C: 
αὐτοῦ Ι “4ημερέτην οὐ 4 Δημερέτειον ΕΠ ἀδελφὸς C: ἀδελ- 
φὸς 6 βασιλείαν ΤΟΙ. [ τοῦ ἀδελφοῦ BDEH: αὐτοῦ CQ 
1 Γέλωνος BDEH: I. τοῦ ἀδελφοῦ CQ — 8 μετατίϑεσϑαι E | 
αὐτῷ om. Bv 10 σκηψάμενος b: σκεψάμενος l| τὸν om. E 
18 γῦμνο E (om. -τερον) 1 γαμηρᾶς E || περὶ CD 11 γάλα E | 
Γέλα ποταμοῦ κεφαλῇ A (19, 2) || ἐπικείμενοι E | μή γε μὴν ἃ 
(hb ex Brub.): μή γε μὲν BEHv μήτε μὴν C μὴ μέντοι γε DG 

18 μηδὲ CDEHQO: μὴ B 19 παρατυχόντα C 20 οἷ- 
xtiov Ch οἰκείοις E 21 post φησι repet. εὔχεσϑαι E 
28 πάντα CDEH OQ: πᾶσι Β 26 οὐδὲ C: οὔτε 27 ἀγέννητον E 
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ἀδύνατον" ἴσως δὲ λήϑη ἄν τις γένοιτο τῶν κακῶν, ἀγαϑῆς 
μοίρας διαδεξαμένης. 84 CDEHQ 

A 32a. ὁ πάντων πατήρ: τὸ φϑάσαν γενέσϑαι ἀδύνατον 
ἀπαλειφϑῆναι. ἄλλως" οὐ δυνατὸν γὰρ ἀποίητον γενέσϑαι 

b. ... τὰ πραχϑέντα εἴτε δικαίως εἴτε ἀδίκως οὐδ᾽ 
ἂν ὃ πάντων πατὴρ δυνηϑείη χρόνος λήϑην μέντοι ἱκανὸς 
ἐμβαλεῖν τύχῃ σὺν ἀγαϑῇ; φϑερεῖ δὲ τῶν ἀγαϑῶν πραγμά- 
τῶν 17] χαρὰ τῶν ἀτόπων τὰς βλάβας, ὅταν πάλιν εὐδαι- 
μονία παραγένηται. 

BCDEH 2381. οὐδ᾽ ἂν χρόνος ὃ πάντων πατήρ: τῶν δὲ 
πεπραγμένων ἔργων τὸ τέλος ἀποίητον καὶ ἀγένητον ϑέμεν 
οὐδ᾽ ἂν ὃ πάντων πατὴρ χρόνος δύναιτο, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδύ- 

BCEH vozov. | καὶ Ὅμηρος (I 249): 

οὐδέ τι μῆχος 
ῥεχϑέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν᾽ ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
φράζξεσϑαί σ᾽ ἄνωγα. 294 CDEH 

A 34a. λάϑα δέ: τοῦ δὲ κακοῦ λήϑη γένοιτ᾽ àv ὑπ᾽ 
ἀγαϑοῦ τινος ἐπιγινομένου᾽ τὸ γὰρ παλίγκοτον πῆμα οὕτως 
ἂν μόνως ἀποϑνήσχοι χάρματός τινος ἐπιγινομένου. 

ΒΟΌΕΟ 34b. λάϑα δὲ γένοιτ᾽ ἄν: τῶν δὲ κακῶν γένοιτο ἂν 
B(C)EQ λήϑη; διαδεξαμένης εὐδαιμονίας. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, 

ὅτι of περὶ Θήρωνα τὸ ἀνέκαϑεν δεδυστυχήκασιν, ἀλλ᾽ εἰς 
λήϑην αὐτῶν ἐξέπεσεν ἡ δυστυχία διὰ τὴν ἐπισυμβᾶσαν 
εὐτυχίαν. 

B()DEQ 35a. ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα ϑνᾳσκει: 
ὑπὸ γὰρ τῆς χαρᾶς τῶν γεγενημένων ἀγαϑῶν τὸ κακὸν 

1 γένηται E || καιρῶν r (ex B male lecto?) 4 ἀπολειφϑῆ- 
«v: Schneider | ἄλλως del. vid. 5 lac. indicavi 6 ἱκανὸς 

eco: ἱκανῶς 7 φϑείρει 3 10 l. om. ΟὉ ὁ πάντων πατήρ 
om. Bv 11 πεπρωμένων E || ἔργων BDEH: ἔργων ἐνδίκως τε 
καὶ μὴ C | ἀγέννητον C*^EHr || ϑεῖναι C 19 οὐδ᾽ ἂν χρ. ὁ m. 
z. δύναται E || ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδύνατον DEH: ἀλλὰ ἀδύνατον Bv om. 
C 14 μῆχος ΕΗ: μῆχαρ Bv 15 ἔστ᾽] οὔτ᾽ v || ἀλλα --- 
16 ἄνωγα om.C 16 σ᾽ ἄνωγα] ἄμυγα E 11 κακοῦ b: καλοῦ | 
γένοιτ᾽ &v b ex V: γένηται 19 ἀποϑνήσκει: b 20 11] λάϑα(η) 
δὲ πότμῳ 0 λάϑα ó£ C 2ὅ πῆμα ϑνάσκει om. ἃ 20 τῶν 
γεγενημένων ἀγαϑῶν B: τῆς τῶν ἐναντίων τῶν ἀγαθῶν DEG 

t» e 
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ἀφανίζεται καὶ τὸ παλίγκοτον καὶ ἄτοπον δαμασϑὲν xoi 
ἀναιρεϑὲν ὑφ᾽ ἡδονῆς ϑνήσκει, μάλιστα ὄλβου ἐπιγινομένου 
ὑψηλοῦ ἐκ ϑείας μοίρας. b. ἄλλως τὸ δὲ τραχὺ πῆμα BEQ 
νικᾶται ὑπὸ τῆς ἀγαϑῆς χαρᾶς καὶ ἀφανίξεται, ὁπόταν εἰς 

5 ὕψος τὴν εὐδαιμονίαν ἀναφέρῃ ἡ μοῖρα [καὶ ὅταν τὴν 
εὐδαιμονίαν εἰς ὕψος ἄγῃ]. 

.38ὅ 6. παλίγκοτον: τὸ χαλεπὸν καὶ ἐναντίον τῷ ἀγαϑῷ. B*'CcQ 
36a. δαμασϑέν: ἀντὶ τοῦ ἡττηϑέν. — b. {παλίγκο- ἢ 

τον) εἰς τοὐπίσω τὸν κότον ἀποβαλὼν καὶ εἰς λήϑην ἐμ- 
10 πίπτειν τῶν κακῶν. ὁ. ἢ παλίγκοτον ἵνα εἴπῃ τὸ ἰσχυ- 

ρὸν παρὰ τὸ δὶς ἐπιφοιτᾶν δύνασϑαι. 
38 a. ἀνεκάς: ἄνωϑεν᾽ ἢ ἄνω. Ὁ. ὅταν ἡ τοῦ ϑεοῦ Α 

μοῖρα τὸν ὄλβον ἄνω αὐξήσῃ. 
38 c. (ἀνεκάς:) πόρρω. ἤγουν ἄνω. ἐξ ὕψους. gs! 

15 e. ἀνεκάς: ἄνω. sig ὕψος πολύ. C 
39a. ἕπεται δὲ λόγος: οὗτος ὁ λόγος ἀκολουϑεῖ ταῖς A 

τοῦ Κάδμου κόραις᾽ μεγάλων γὰρ κακῶν τυχοῦσαι ἐκ μετα- 
βολῆς μεγάλων ἀγαϑῶν ἐπειράσϑησαν. εὖ δὲ τὸ τῶν Κάδ- 
μου ϑυγατέρων μεμνῆσϑαι, ἵνα οἰχείῳ παραδείγματι χρή- 

30 σηται᾿ τὸ γὰρ τοῦ Θήρωνος γένος ἐνθένδε κατάγεσϑαί φησιν 
ὁ Πίνδαρος ἐν ἐγκωμίῳ οὗ ἀρχή (ἔτ. 118)" βούλομαι παί- 
δεσσιν Ἑλλάνων. 

39b. ἕπεται δὲ λόγος εὐϑρόνοις Κάδμοιο κού- BCDEQ 
ραις: οἰκειότατα πρὸς τὴν γνώμην ἕξαυτοῦ καὶ τὸ παρά- 

85 δειγμα λαμβάνει, ὅτι τοὺς προδυστυχήσαντας καὶ εὐδαιμονία 
διαδέχεται, ὥσπερ καὶ τὰς Κάδμου ϑυγατέρας. ὃ αὐτὸς γὰρ 
λόγος διαδέχεται αὐτὰς καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ἁρμόξει. αὗται γὰρ 

1 x«l(pr.)et 2 ϑνήσκει ft. del. 2.8 ἐπιγενόμενον ὑψηλὸν E 
8 ἄλλως EQ: πῆμα ϑνάσκει Βν ὅ καὶ — 6 ἄγῃ secl. b 

5 ὅταν Bü: ὅτι ὅταν Ε 9 κότον Schneider: κόπον" ἀποβαλὼν A 
prave: ἀποβαλὸν Ὁ ἀποβαλεῖν Schneider 9.10 ἐκπίπτον b 
18 μεγάλης et -ov A|| τῶν ego (cfr. p. 72, 8): τοῦ 21 éyxo- 
μίου ἀρχῇ: Schneider (οὗ ἡ ἀρχή b) 99 παίδεσσιν am -ευσιν 
A incert. 28 εὐϑρόνοις — κούραις om. 020 Κάδμοιο κούραις 
om.B 84 οἰκειότατ(α) BDv: οἰκειότατον ΕΘ) — 25 λαμβάνει 
CDEQO: ἐκφέρει, μᾶλλον δὲ λαμβάνει Βν ἐκφέρει ἢ || καὶ om. Bv 

26 ὁ αὐτὸς — 21 ἁρμόξει om. D 21 διαδέχεται αὐτὰς om. 
Bv || αὐτῶν] αὐτὴν Ε || ἁρμόσει Biv 
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τὸ uiv πρότερον sig τοσαύτην δυστυχιῶν ὑπερβολὴν ἐληλύ- 
ϑασιν ὥστε καὶ τραγικαῖς ὑποϑέσεσι χορηγίαν παρασχεῖν᾽ 
ἀλλ᾽ ἐφάμιλλος καὶ εὐδαιμονία τὰς κόρας διεδέξατο᾽ τού- 
τῶν δὲ μέμνηται, ἐπεὶ ὁ Θήρων εἰς “άιον ἀνάγει τὸ γένος. 

BDEQ 6. ἄλλως᾽ ἕπεται δὲ λόγος: οὗτος ὃ λόγος ἀκολουϑεῖ 
καὶ ταῖς τοῦ Κάδμου κόραις᾽ μεγάλων γὰρ κακῶν τυχοῦσαι, 
πάλιν ἐκ μεταβολῆς μεγάλων ἀγαϑῶν ἐκοινώνησαν. εὖ δὲ 
τῶν Κάδμου ϑυγατέρων τὸ παράδειγμα φέρει᾽ ἄνωϑεν γὰρ 
Θηβαῖος ὁ Θήρων. 

BcnEQ 9394. εὐϑρόνοις: τοῦτο πρὸς τὴν διαδεξαμένην εὐτυ- 
χίαν ἀκουστέον. 

ΒΟΌΕΟ 40. ἔπαϑον αἵ μεγάλα: Ivo, Σεμέλη. «Αὐτονόη. Ayovij 
ἐπεὶ καὶ αὗται παϑοῦσαι ἐν ἀρχῇ, ὕστερον ἔτυχον τῆς ἐκ 
ϑεῶν τιμῆς. 

A 428. πιτνεῖ: ἡ πίπτει ἢ προκατάρχει. 
BCDEQ 4250. πιτνεῖ: καταπίσπτει. 
BDEQ — 42c. τὸ δὲ βαρὺ πένϑος πιτνεῖ καὶ ἀφανίξεται τῶν 

κρεισσόνων διαδεξαμένων ἀγαϑῶν. 
cQ 424. ἄλλως" ἡττᾶται γὰρ τὸ κακὸν ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν, 

καὶ λύσις ἐστὶ τῆς συμφορᾶς ὅταν ἀγαϑόν τι ἐπιγίνηται. 
6. ἐὰν δὲ χωρὶς τοῦ σ γράφηται, ἔσται τὸ νόημα τοι- 

οὕτον᾽ πρὸ τῶν ἀγαϑῶν τοῖς ἀνθρώποις τὰ κακά" ὕπερ καὶ 
ἐν ἑτέρῳ φησίν (fr. 225)" ὁπόταν ϑεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ, 
πάρος μέλαιναν καρδίαν ἐστυφέλιξεν. 

BCDEQ 44. ξώει μὲν ἀποϑανοῖσα: ἠστειεύσατο πρὸς τὴν τῆς 
BCEQ εὐτυχίας ὑπερβολὴν, ὅτι δοκήσει uiv | τέϑνηκεν ἡ Σεμέλη 

τῷ βρόμῳ τοῦ πυρὸς τοῦ κεραυνίου, fij δὲ νῦν συνδιατρί- 
βουσα τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς. 

2 τραγικοῖς B5 | χορείαν E 8. pro ἀλλ᾽ --- διεδέξατο hic inser. 
6 μεγάλων --- Ἴ ἐκοινώνησαν D; quae postea suo loco repet. 
4 ἐπειδὴ CDE 10 εὐθρόνοις᾽ τοῦτο BCE: τὸ εὐϑρόνοις δὲ 
ῃὩὋ0 12 ἀγανή Ε 18 ἐπεὶ δὲ καὶ E 1 πίπτει ego: πιτνεῖ 

16 πιτνεῖ B: πιτνεῖ καὶ Ε πένϑος (δὲ) πιτνεῖ C[D]Q 
19 ἄλλως om. C 20 ἐπιγένηται Cb 21 ἔσται om. E 
22 ἀνϑρώποις) &. γὰρ ἢ 28 ἑτέροις Ε || ὁπότε Qb 24 πάρος 
μέλαιναν Nauck: πρὸς μέλ. EQ προμέλ. C πρόσϑε μ. b 
25 ξώει μὲν ἀποϑανοῦσα B torn ἀποθανοῖσα E: ζώει μὲν ἐν 
Ὀλυμπίοις [0]6 || ἡστειεύσατο] τοῦτο C 917 κεραυνοῦ CE 

15 
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45. juo: ἤχω πυρός" ἐ ; (o. βρόμῳ ,Ἶχῷ πυρός" ἐκεραυνώϑη γάρ ) Τὰ 
48a. Παλλάς: ᾿ϑηνᾶ ἡ πολιοῦχος τῶν Θηβαίων" οὐκ A 

εἶπε δὲ τὴν Ἥραν. ὅτι uqrQvid. Ὁ. φιλέοντι δὲ Μοῦ- 
σαι: ὡς Θηβαίαν οὖσαν᾽ φιλόλογοι δὲ Θηβαῖοι. ο. [καὶ 

5 Ζεὺς πατήρ: τὸ κῶλον τοῦτο ἀϑετεῖ ᾿Αριστοφάνης᾽ περιτ- 
τεύειν γὰρ αὐτό φησι πρὸς {τὰς ἀντιστρόφους. 

48d. φιλεῖ δέ viv Παλλάς: τοῦτο of μὲν ἁπλῶς διὰ BCDEQ 
MI , ^ a , [d M er e , τὴν ἐν ϑεοῖς διατριβὴν λέγουσιν᾽ of δὲ ὅτε ὡς ἐπιχωρία 

ϑεός. ἄγαλμα γὰρ αὐτῆς 0 Κάδμος ἱδρύσατο ἐν Ὄγκαις, 
10 κώμῃ τῆς Βοιωτίας. Ὀγκαία οὖν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ τιμᾶται. 

48e. φιλέοντι δὲ Μοῖσαι: oí μὲν διὰ τὰ περὶ αὖ- BEQ 
τῆς τοῖς ποιηταῖς εἰρημένα᾽ οἵ δὲ διὰ τὸν Ἑλικῶνα, Og 
ἐστι τῆς Βοιωτίας. καὶ αὗται οὖν ἐπιχώριο. — f. φιλέοντι 
δὲ Μοῖσαι: περισσόν ἐστι κῶλον ὡς πρὸς τὴν ἀντίστρο- 

. e i] , 9 — , - , , 15 pov' ὅϑεν καὶ ὀβελίσκος αὐτῷ παράκειται. πᾶσαι γάρ εἰσι 
δεκατεσσάρων [ὁμοῦ] κώλων. αὕτη δὲ μόνη δεκαπέντε εὑρίσ- 
κεται ἔχουσα. σ΄. φιλέοντι δέ: καὶ τοῦτο ὡς ϑεαὶ ἐπι- C 

, ' 3 € - er , , M 5 [d A ' 

χώριοι διὰ τὸν Ἑλικῶνα, ὅς ἐστι Βοιωτίας ὄρος" ot δὲ, διὰ 

τὸ ἐν ταῖς ποιήσεσι τὴν Σεμέλην ἄδεσϑαι. 
20 50. ὁ κισσοφόρος: ἐπιϑετικῶς ὃ Διόνυσος. παῖς δὲ DEQ 

ἤτοι ὃ νεαρὸς. ἢ πρὸς αὐτὴν τὴν Σεμέλην [λέγει]. 
ὅ1 8. λέγοντι δέ: ἀντὶ τοῦ καὶ ἐν ϑαλάσσῃ᾽ πρῶτος 

γὰρ ὁ σύνδεσμος. εἶτα ἡ πρόϑεσις. 
» 

8 sch. Aesch. Sept. 149. Hes. Ὄγγα Αϑηνᾶ. Tzetzes ad 
Lyc. 1225 29 Eust. vit. Pind. 10, 8 Ab. 

4 Θηβαῖοι ego: 4ϑηναῖοι || x«l — 5 πατήρ seclusi; cfr. 48f 
6 αὐτῷ: b | τὰς add. Schroeder 7 φιλεῖ — τοῦτο om. D || 

νιν C: μιν ΒΕῸ 8 λέγουσιν om. CD || ὅτι] οὔτως E — 9 ϑεᾶ 
CE*^| αὐτὴν D αὐτῇ E 11 τῶν et 12 εἰρημένων E 11.12 αὖ- 
τοῖς ΕΘ" 13 καὶ om. Bv || ἐπιχώριαι ἃ 13—17 cfr. Tricl. 
117,11 Ab. 13.14 καὶ ἔστι περισσὸν τὸ κῶλον v om. l ἀἄλ- 
Aeg: ἔστι π. τὸ κι hb. 14 ὡς πρὸς EQ: πρὸς B 15 ὅϑεν — 
παράκειται) ὅϑεν xol ἡμεῖς οὐ γεγράφαμεν ἐν τῶ κειμένῳ v || 
ὁβελίσκος B*" (in mg. ὅ) ὁβόλος E ὀβολὸς (o incert.) ἃ ὀβελὸς b 

15. 16 εἰσι δεκατεσσάρων ὁμοῦ B: sig ιδ΄ Ε ιδ΄ (corr. ex à") 
εἰσι Q. Seclusi ὁμοῦ 20 l. παῖς ὁ κισσ. [D]Ü. 21 λέγει om. b 

28 πρόφασις: b 
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BcDEQ 616}. λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ ϑαλάσσα: φασὶ δὲ καὶ τὴν 
Ἰνὼ Κάδμου ϑυγατέρα μετὰ τῶν ϑυγατέρων τοῦ Νηρέως 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἄφϑαρτον οὖσαν 

BCEQ διάγειν καὶ τετάχϑαι. | αὕτη δὲ ἡ “ευκοϑέα Νηρηὶς 7γενο- 
HQ μένη. 6. οὕτως yàg, ἤγουν “ευκοϑέα, καλεῖται. ἡ γὰρ 

Ἰνὼ μεταξὺ Βοιωτίας καὶ “Ἵττικῆς φυγοῦσα ἦλϑεν εἰς τὸν 
BCEQ ᾿Ισϑμὸν καὶ ἐκεῖθεν ἥλατο εἰς τὴν ϑάλασσαν. ἃ. μαρ- 

τυρεῖ δὲ καὶ Ὅμηρος (E 333) 

τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου ϑυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ, 
“Μευκοϑέη. ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, 
νῦν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι ϑεῶν ἐξέμμορε τιμῆς. 

Α 52a. Νηρέως: Δωρίδος καὶ Νηρέως oí Νηρηίδες. 
b. καὶ ἡ Ἰνώ ποτε κακωϑεῖσα ὕστερον εἰς ἀϑανασίαν μετέ- 
βαλεν, ἐνάλιος γενηϑεῖσα ϑεός. τὸν δὲ ἴδε cett. usque 
ad τιμῆς. 

A&BcDEQ 55a. ἦτοι βροτῶν: ἀντὶ τοῦ δὴ, ἵνα ἦ ἡ ἀρχὴ τοῦ 
Aóyov' τῶν δὴ βροτῶν οὐκ ἔστιν οὐδὲν κεκριμένον πέρας 
ϑανάτου" ἄδηλον γὰρ πότε συμβήσεται ὃ ϑάνατος τοῖς &v- 

BDEQ ϑρώποις. b. ἄλλως᾽ τοῖς ἀνθρώποις τὸ τέλος τοῦ ϑανά- 
BCDEQ rov xor οὐδὲν σαφές ἐστιν. C ἢ οὕτω᾽ τοῖς ἀνϑρώποις 

τὸ τέλος τοῦ βίου κατ᾽ οὐδὲν σαφὲς, οὐδὲ ποδαπὴν τὴν 
ἐπιοῦσαν ἕξουσιν ἡμέραν ἴσασιν. 

B(OEQ — 56a. πέρας οὔτι κέκριται: οὐδὲ τοῦτο διακεκριμένον 
ἐστὶν οὐδὲ ἀναμφισβητήσιμον καὶ ἑστηκὸς. ποίαν ἡμέραν 

BCDEQ εἰρηναίαν καὶ ἀγαϑὴν διάξομεν. b. παῖδα δὲ ἡλίου 

1 καὶ (alt)om. E 4 διάγειν καὶ τετάχϑαι)] lac. D | δὲ BEO: 
δέ ἐστιν C 1 ἤλλατο 6 ἤἥλλατο r 9 τὸν] τόν Ε || δὲ δε A 
(vid. infra) €: δὲ εἶδε BEQ ó$' εἶδεν v |l καλίσφυρος AQ 
10 AtvxoQ o CE || μὲν V: μέν ποτ᾿ A | αὐδήεσα B 11 ἐν om. v 

16 ἦτοι — 17 λόγου om. A 16. 4. ἤτοι “βροτῶν ΒΟ: ἤτοι Ε 
ἦτοι βροτῶν γε κέκριται 06 || ἤτοι ante ἀντὶ add. € || δὴ] δὲ Ε' 

11 λόγου] λ. οὕτω ν | δὴ] δὲ E 18.19 τοῖς ἀνθρώποις γὰρ 
ἄδηλον π. c. ὁ 9. Bv 21 πο CEQ: σαφές ἐστιν B ποτὲ D 

21 ποταπὴν CD 22 ἕξουσιν ἡμέραν] ἡμ. ἐξουσίαν E || ἴστα- 
cw E 28 sch. ὅθ et 58 inverso ordine et licenter mutata € || 
οὔτι] ἀντὶ τοῦ Ε 24 ἀσφισβητ. E || ἡμέραν om. ἃ 25 ἀγα- 
Q7» καὶ εἰρηναίαν EQ 25 — p. 75, 1 cfr. Tricl. 119, 14 Àb.; 
Germ. ib. 17 

10 

15 

t2 οι 
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τὴν ἡμέραν. ἐπεὶ ὃ ἥλιος τὴν ἡμέραν γεννᾷ ἀνατέλλων. ἀὴρ 
γὰρ ὑπὸ ἡλίου φωτιζόμενος ποιεῖ τὴν ἡμέραν. 

58a. οὐδ᾽ ἁσύχιμον: λέγει ὅτι ἄδηλος ἡ τύχη τῶν 
ἀνθρώπων. τὴν δὲ ἡμέραν ϑυγατέρα τοῦ ᾿Ηλίου ἔφη ἐναν- 

s τίως ᾿Ησιόδῳ᾽ ἐκεῖνος γάρ φησι (Theog. 124): 

10 

15 

wv ὦ ΄, " 
(Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰϑήρ v: καὶ ἩΗμέρα ἐξεγένοντο 

ji , - 5 - , - [x e , - 3 , 
καϑὸ ἐκ τῆς ἐπιτολῆς αὐτοῦ ἡ ἡμέρα γεννᾶται. Ὁ. ἀμφί- 
βολον δὲ πότερον αὐτῷ ὁ λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ϑανάτου᾽ οὐδὲ 
ὁπότε τελευτήσομεν τὴν ἐσχάτην ἡμέραν .... ὅτε ἀϑορύβως 
ἐν τῷ τοῦ ζῆν χρόνῳ. οὕτω δὲ καὶ JoíGreoyog ἀκούει. 

4 N 4 

58e. οὐδ᾽ ἁσύχιμον: ἤσυχον. ἀπράγμονα. εὐτυχῆ. 
d. οὐδ᾽ ὁπότε ἐν ἡσυχίᾳ ἐσόμεϑα | ἀϑορύβως καὶ ἀταρά- 
χως ἐν τῷ τοῦ ζῆν γρόνῳ ^ e. οὐδ᾽ ὅπότε διατελέσομεν 
e 7 e PNE. WP e E 7 δ ἡμέραν ἥσυχον. ἔ ἡμέρα δὲ ἡσύχιος, ἡ τοῦ ϑανάτου 
ἐπεὶ ἐν αὐτῇ ϑανόντες ἡσυχάζομεν. 

58g. (ἁσύχιμον:) ϑανάσιμον. 
60a. ἀτειρεῖ σὺν ἀγαϑῷ: ἀβλαβεῖ. ἀκαταπονήτῳ. 

9 , e , A - 9 » $, EL , 

ἀνεμποδίστῳ. b. ὁπότε σὺν τῷ ἀβλαβεῖ ἀγαϑῷ τελευτή- 
σομεν. 

(τελευτάσομεν:) πληρώσομεν. 

00 

A 

BDEQ 

BEQ 

B(C)EQ 

Bs! 

BE 

Bs! 

62a. ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι: ῥεύματα δὲ ἀλλοῖα καὶ AB(C)DEQ 
ἀλλοῖα μετὰ εὐθυμιῶν τε καὶ μόχϑων εἰς τοὺς ἀνθρώπους 

1 τὴν ἡμέραν (pr.) BC: om. E τὴν ἡμέραν εἶπεν DO ! env 
ἡμέραν (alt) BCE: αὐτὴν DO || ἀνατέλλων om. DQ 2 γὰρ 0: 
ó£D 4.5 ἐναντ(ίως) Hoóó(o) A | Ἡσίοδος Red, 7 τῆς 
ἐπιτολῆς αὐτοῦ ἡ ego: τῆς ἐπὶ τῆς αὐτῆς A τῶν νυκτῶν c). b 
τῆς ἐπ᾽ αὐτῆς Schneider τῆς ἐπὶ τῆς αὐτῆς (ἡμέρας vvwrüg» 
Mommsen ἐκ τῆς αὐτῆς aut ἐκ τῆς νυκτὸς Sybel p.4 8 xoi] 
ἐστὶν ? 9 ὅτι A prave: ἢ ὅτι cj. b. ἢ ὁπότε Horn de Arist. 
studd. Pind. p. 15 | ϑόρυβος cj. Schneider 10 post χρόνῳ 
et vult ἐσόμεϑα Horn 19 οὐδ᾽ “ὁπότε Horn n. 21 οὐδὲ πότε 
b: οὐδέποτε | ἡσυχίᾳ DEQ: εὐτυχίᾳ Βν 18 οὐδ᾽ ὁπότε] αὖ 
supra 12 14 ἥσυχον B: ἡσύχιον C ἡσύχιμον EQ || post ἥσυχον 
lac. stat. Horn 14—15 cfr. Germ. 119, 11 Ab.; Tricl. ib. 13 
14 ἡμέραν δὲ ἡσύχιον Q | ἡρυχίρες, E: l AH BO: τὴν Ε 
1ὅ ἐπεὶ — ἡσυχάξομεν et As! 21 δ᾽ V: v ΑΙ! óevucvov E 
21.22 καὶ ἀλλοῖα B(C)E: om. AQ. καὶ πάλιν ἀλλοῖα DG 22 ἀϑυ- 
μιῶν Α {τε καὶ Α: καὶ μετὰν 
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B(CEQ ἔρχοντα. — b. ϑέλει δὲ εἰπεῖν ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ἀν- 
ϑρώπους ὄντας ἀεὶ ἐν εὐθυμίᾳ διάγειν, ἀλλὰ πάντως καὶ 

BEQ ἀτόποις ἐντυγχάνειν ἀνάγκη. 6. ἄλλως" ῥεύματα. μετα- 
βολαί. ^ d. αἱ τῆς τύχης φοραὶ ἄλλοτε εἰς ἄλλους ἀνϑρώ- 
πους μεταβαίνουσιν ἢ εὐθυμίαν ἢ πόνον παρέχουσαι. 

A 65a. οὕτω δὲ: οὕτω δὲ ἐπὶ τούτων τῶν περὶ τὸν 
Θήρωνα ἡ πατρικὴ μοῖρα κακὸν φέρει καὶ πάλιν ἀγαϑόν. 
b. ἡ ἐξ ἀρχῆς τοῦ γένους τούτου μοῖρα. 

ΒΟΌΕΟ — 65c. οὕτω δὲ μοῖρα ἕως τοῦ ἄλλῳ χρόνῳ: ἐνταῦϑα 
ἡ ἀνταπόδοσις τῆς διανοίας, καὶ ἧς ἐξέϑετο γνώμης. οὕτω 

δὴ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ ῥεύματα τῆς τύχης ἄλλως καὶ 
ἄλλως φέρεται ἐπί τε καλῶν καὶ κακῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπί- 

BCEQ μονα, | ὥστε δείκνυσθαι ἐκ τοῦ κατὰ Θήρωνα γένους. τού- 
του μὲν γὰρ εὔφρονα καὶ καλλίστην γένεσιν, ἀπέδειξεν ἀπὸ 
προγόνων ἐκ τοῦ τοὺς ϑεοὺς ἀνωρϑωκέναι. αὐτοῦ τὴν εὐδαι- 

BCDEQ μονίαν᾽ | ἐπάγει δέ τι καὶ πῆμα ἐναντιώτατον τῷ ἀγαϑῷ 
ἔστιν ὅτε" ἀφ᾽ οὗ πήματος ἔστι ϑεάσασϑαι κακῶς διατεϑὲν 
καὶ τὸ “Μαΐου γένος. ὃν δὴ συμβέβηκεν ὑπὸ τοῦ ἰδίου 

BDEQ παιδὸς φονευϑῆναι Οἰδίποδος. | ἐν ὁδῷ περιτυχόντα κατὰ 
τὴν Φωκίδα, καὶ ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν τὸ πρότερον αὐτῷ χρησ- 
μωδηϑέν (Eur. Phoen. 18) μὴ σπεῖρε παίδων ἄλοκα δαι- 
μόνων βίᾳ. ὃ δὲ Θήρων τὴν συγγένειαν ἔχει πρὸς τὸ γένος 

BCEQ τὸ τοῦ Οἰδίποδος. | xol διὰ τοῦτο οἰκείως τοῖς περὶ αὐτὸν 
BEQ ἐχρήσατο λόγοις. | πῶς δὲ συγγενής ἐστιν, ἐροῦμεν ἑξῆς. 

ἑρμηνεύεται δὲ καὶ οὕτως" οὕτω δὲ ἅτε πατρῷον᾽ ὃν 

1 ἔρχονται AD ἔρχεται Q.: ἀνέρχεται Βν ἐξέρχεται E |l ὅτι] 
οὕτως Ε 2 &c) om. E 3 ἀτρόποις E | ἀνάγκαις EQ || ῥευ- 
μάτων E 4 sig ἄλλους) ἄλλαι εἷς b 5 μεταβαίνουσιν EO: 
μεταβαίνουσαι x«l B 9 μοῖρα sed uoio ἅτε πατρώιον E| 
ἕως — 10 E om. € ἕως τοῦ] τῷ 10 ἡ ἀνταπόδοσις 
ΒΘ: ὁ ἀντ. ... (lac) E αὐτὸ ἡ ἀπόδοσις » | ἐξέϑετο γνώμης BEQ: 
reed D 11 ἄλλως καὶ CDEQ: ἄλλοτε Bv 13 ἐκ — γέ- 
νους om. E 14 ἀπέδειξεν Beck: ὑπέδ. BCEv ἐπέδ. ἃ 
15 ἐκ τοῦ] καὶ ἐκ E|| αὐτῶν 16 καὶ om. Ε 20 τῆς Φω- 
xidog EQ — 20.21 χρησμωδοϑέν E χρησμοδοτηϑέν Dv 21 σπεῖρε 
0680: σπεῖραι ΒΕν || παίδων B: τέκνων E (ut Eur) παίδων 
τέκνων D | ἄλοκα Β 22 συγγέννειανΒ 28 τὸ τοῦ BO: τοῦ DE 

25 δὲ (alt)] δὴ Βν} ὃν BO: ὁ γὰρ E 
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τρόπον κατὰ τῶν προγόνων τῶν περὶ τὸν Θήρωνα κατέχει 
τὸν εὔφρονα πότμον ἡ τύχη, καϑάπερ τὸ πατρῷον κατέσχε. 

ἃ. τουτέστι τῶν Καδμιδῶν. 68" D 
65e. οὕτω δὲ μοῖρ᾽ ἅτε πατρώιον: ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ 

s γένους μοῖρα ἅμα τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ πήματα ἄγει, ἀφ᾽ οὗ 
ἀνεῖλεν ὁ Οἰδίπους τὸν “άιον. esfD 655 9 

θὅ ἢ ὅτι ἐκ πλούτου κακὸν ἄγει ἡ μοῖρα ἐν ἄλλῳ χρόνῳ. 
τεκμήριον 0 Λαΐου παῖς. eso g. ἄλλως" οὕτω δὲ καὶ 
ἐπὶ τούτων τῶν περὶ τὸν Θήρωνά, φησιν, ἡ πατρῷα κακὸν 

10 ἄγει μοῖρα καὶ πάλιν ἀγαϑόν. o5Q 
θ88. ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει: ἐπάγει καί τ. b. χρό- 

νος ἀντὶ χρόνου, ἀντὶ τοῦ ἐπήγαγεν. 6. παλιντράπε- 
λον: ἢ τὸ ἐναντίον τῷ κακῷ" ἢ τὸ ἀηδές. 

68d. ἐπέ τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει: ἐπάγει δὲ ἣ μοῖρα καὶ 
15 κακόν τι ἐναντίον ἑτέρῳ χρόνῳ᾽ ἵν᾿ q' ἔστιν ὅτε καὶ κακῶν 

πεῖραν ἣ μοῖρα δίδωσιν. εἶτ᾽ ἐκ παραδείγματος" τοιγαροῦν 
καὶ τὸ γένος Μαΐου τάδε ἔπαϑεν. osfQ 6. ϑεόρτῳ: ὑπὸ 
ϑεοῦ ὀρϑουμένω. ἀσφαλεῖ. ϑεοδωρήτῳ. 665 Ὁ 684 0 

68f. παλιντράπελον: ἀντεστραμμένον. σ΄. ἡ δὲ ὕλη 
90 διάνοια οὕτως ἔχει᾽ ἢ ἀπὸ τοῦ γένους μοῖρα (imi) τὸν πεοὶ 

τὸν Θήρωνα εὔφρονα πότμον καὶ ὄλβον ὅν ὁ ϑεὸς ὀρνύει 
καὶ δίδωσιν, ἐπάγει τι καὶ ἀντεστραμμένον πῆμα ἐν ἄλλῳ 
χρόνω. 

69. ἐν ἄλλῳ ὃὲ χρόνω καὶ ἐπί τινα βλάβην ἄγει ἀντ- 
35 εστραμμένως καὶ ἐναντίως τοῖς πρώην ἀγαϑοῖς. 

19 Suid. Phot. lex Bachm. 326, 30 

1 τῶν (pr.)] τὸν E 2 πότμον] ποταμὸν E || 7] κατέχει ἡ B, 
sed κατέχει del. [τὸν πατρῷον et 8 τὸν τῶν K. cJ. Mommsen 
suppl. p. 19 3 Καδμίδων Qv Κάδμου E 4 Lj] πατρώιον 
(DQü 7 ἄλλως praem. Q Ι à ὅτι Ε ὅτι δὲ GO [χρόνῳ GO: χρόνῳ 
δὲ E 8 οὕτω δὲ GO: οὕτω E 9 φησιν ΕΒ: μεταβάλλεται 
τῶν τοῦ ᾿Ιέρωνος προγόνων ἃ προγόνων b 11 καί τι ego: δὲ 
τί 11 τοιάδε Ὁ 18 ὀρθουμένω BG ὀρϑούμενον Q0: ὁρμώ- 
μενον Ὁ || ἀσφαλεῖ om. D || ϑεοδωρήτω GO: om. BD 20 ἐπὶ 

add. ἢ πρὸς ved παρὰ addi vol. Beck — 21 óovV B ὀρύνει E: 
ὀρίνει DOv 

DEQ 

EQ 

BDQ 

BDEQ 



18 Scholia 

Be — 70a. (ἀφ᾽ οὗπερ:) ἀφ᾽ οὗ πήματος ἔκτεινεν ὃ παῖς 
τὸν πατέρα. 
ἀνθ. μόρσιμος υἷός: ὃ ἀναγκαῖος «καὶ κατὰ μοῖραν 
αὐτῷ γεγονώς. γράφεται καὶ μόριμος, ὁ μόρον ἐπενεγκών. 
e. ἢ 0 εἱμαρμένος, διὰ τοῦ σ.ἁ — d. μόρσιμον υἱὸν τὸν Οἷ- 5 
δίπουν, καϑὸ μοῖραν ἐπήνεγκε τῷ πατρὶ “αΐω᾽ ἐν δὲ τοῖς 
παιᾶσιν (fr. 68) εἴρηται περὶ τοῦ χρησμοῦ τοῦ ἐκπεσόντος 
“Μαΐῳ᾽ καϑὰ καὶ ΜΜνασέας ἐν τῷ περὶ χρησμῶν (FHG ΙΗ 157) 
γράφει" Δάιε Δαβδακίδη, ἀνδρῶν περιώνυμε πάντων. 
e. ἐξ οὗπερ᾽ ἀφ᾽ οὗ χρόνου Λάιον ἐφόνευσεν Οἰδίπους. 10 

(cfr.V16) εἰσὶ γὰρ ἀπόγονοι τούτων οὗ περὶ Θήρωνα. ἔ ἄλλως" 
περὶ τῶν Θήρωνος προγόνων, ὅτι οὗτοι τὸ γένος ἀπὸ 
Θηβαίων εἶχον, ἀπὸ Κάδμου τὸ ἀνέκαϑεν. Κάδμου γὰρ 
Πολύδωρον τοῦ δὲ “άβδακον᾽ τοῦ δὲ “Μάιον᾽ τοῦ δὲ 
Οἰδίποδα᾽ εἶτα Ἐτεοκλέα. τοῦ δὲ Πολύδωρον᾽ τοῦ δὲ 15 
“Αἵμονα. τοῦτον δὲ τῶν ἐμφυλίων ἀνδρῶν ἀποκλτείναντά 
τινα τῷ κυνηγεσίῳ ᾿4ϑήναζξε μεταστῆναι" τοὺς δὲ ἀπὸ τού- 
του πάλιν &x τῶν ᾿4ϑηνῶν μεταστάντας ἅμα τοῖς ᾿Δργείοις 

“Ρόδον κατοικῆσαι μέχρι τινῶν γενεῶν κἀκεῖ μείναντας ἐλ- 
ϑεῖν εἰς Axodyavra, καὶ μέχρι Θήρωνος τὰς ἁπάσας γενεὰς 530 
Ü πρὸς ταῖς η΄ ἀριϑμεῖσϑαι. ταῦτα ἱστορεῖ ἐν ἐγκωμίῳ οὗ 
ἡ ἀρχή (fr. 118) βούλομαι παίδεσσιν “Ἑλλάνων. ἐν δὲ τοῖς 
προεκκειμένοις καὶ ταύτην τὴν πολλὴν ἄλην αὐτῶν ἀπο- 
κλαίοντα τὸν Πίνδαρον φάναι (vs.15 vulg.) καμόντες oi 
πολλὰ ϑυμῷ ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ. δ. ἵνα λέγῃ τὴν 35 

8 sqq. efr. Hesych. μόρσιμοι: ἀναγκαῖαι. εἰμαρμέναι. με- 
μοιραμέναι. ) ἕτοιμοι εἰς ϑάνατον 8 ἀναγκαίως b | καὶ 
addidi 4 μόρσιμος: ego 5 ὁ εἱμαρμένος ego (cl. Hesych. 
l. 1): ὁ ἡμαρτημένος Α μεμοιραμένος Horn. n. 17 8 Μνα- 
σαίας: b 10 ἀφ᾽ οὗ A? ἀφ᾽ οὗπερ, A** || Οἰδίππους 
11 ἄλλως" (Δίδυμος παρατιϑέμενος τὰ Τιμαίου φησὶν) περὶ 
Horn 18 Κάδμον: Schneider ex V 15 Πολύδωρος: Horn 

16 τούτων: Schneider ex V 17 τῷ] (ἐν) τῷ Hor | 
xvvnyscio V: κυνηγίῳ 18 μεταστάντος: Schneider ex V 
19 ft. x&xst μείναντας μέχρι τινῶν γενεῶν 21 ταῖς b: τοῖς | 
ἱστορεῖν Horn 248 προεγκειμένοις: Schneider || ἄλλην : Schnei- 
der 28.234 ἀποκλίναντα: Schneider ἀποφαίνοντα Horn 
25 dist. Horn 



Olymp. II 70— 18 19 

Γέλαν, οὕτω καλουμένην πόλιν ἐν Σικελίᾳ παρὰ τῷ ποταμῷ 
τῷ Γέλᾳ. ὡς Καλλίμαχος (fr. 861)" of δὲ Γέλα ποταμοῦ 
κεφαλῇ ἐπικείμενον ἄστυι oí δὲ τὴν ᾿4κράγαντα᾽ πάλιν 
γὰρ αὕτη πόλις ἐστὶ Σικελίας ὁμώνυμος τῷ ποταμῷ. ἔχοι 

85. δ᾽ ἂν μᾶλλον τὸ β΄ λόγον. μετὰ γὰρ καμάτου ἐκτίσϑη 
᾿Δἀντιφήμου τοῦ Poóíov καὶ ᾿Εντίμου τοῦ Κρητὸς κατὰ χρησ- 
μὸν ᾿Ζπόλλωνος μαχεσαμένων Σικελιώταις περὶ τοῦ χωρίου. 

h. ἱερὸν δὲ οἴκημα ἡ ᾿Δκράγας ὅτι Ζεὺς ἔδωκεν αὐτὴν 
Περσεφόνῃ. 

10 70i. μόριμος υἱός: ἤτοι ὃ κατὰ μοῖραν αὐτῷ γενό- BEQ 
μενος. ἢ ὁ μόρον ἐπενεγκών. Κ. ὁ δὲ χρησμὸς ὁ δοϑεὶς BDEQ 
Zelo δημώδης" die “αβδακίδη καὶ τὰ ἑξῆς. 11. μόρσι- 090 
μος víóg: ὃ μεμοιραμένος. ἢ ὃ μόρου αἴτιος τῷ πατρί. 

128. τὸ δὲ χρησϑὲν παλαίφατον: τὸ δὲ μαντεῖον BDEQ 
15 τὸ δοϑὲν “αΐῳ κατὰ τὴν Πυϑῶνα παρ᾽ ᾿Απόλλωνος. τοῦτο 

πατροχτονήσας ἐπὶ πέρας ἤγαγεν ὁ Οἰδίπους. b. ἄλλως" 9 
παλαίφατον: τὸ πάλαι πεφατισμένον καὶ ῥηϑὲν ato. 
e. ἐν δὲ Πυϑῶνι: τὸ δὲ χρησϑὲν τῷ “αΐῳ ἐν Πυϑοῖ, c 
τὸ (Eur. Phoen. 18) μὴ σπεῖρε. “άιε Μαβδακίδα, ἄλοκα 

350 δαιμόνων βία, εἰς γὰρ κακόν σου τοῦτ᾽ ἔσται, ἐξεπλήρωσεν 
Οἰδέπους. 

72d. (τελέσας) γράφεται καὶ τέλεσε. Eg! 
73a. ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ᾽ Ἐρινύς: ἤτοι ὀξέως βλέπουσα, B(C)DEQ 

ἢ ὀξέως τιμωρουμένη. ^ b. ἐστύγησεν ὥστε ἀλληλοφονίαν 
35 γενέσϑαι τοῦ γένους αὐτοῦ.  ᾿Ετεοκχλῆς γὰρ καὶ Πολυνεί- B(C)EQ 

κῆης | ἀλλήλους ἀνεῖλον. c. τοῦτο δὲ ὀξέως ϑεασαμένη Β(0)9 

11 anth. Pal. 14, 67. hyp. Soph. O. T. et Eur. Phoen. 

2 δὲ Γέλαν: δ᾽ ἀγέλα 5 ft. τὸ α΄, cl. V 8 ἔδωκεν 
αὐτὴν Schneider: cs δῶκεν αὐτῇ 10 μόριμος E!: μόρσιμος 
BE*Q | υἱός B: δὲ vióg EQ 10.11 γεννώμενος E 12 δημώ- 
δης B: ἐστὶ δημώδης DE 7j δημώδης Q || 4:1: — ἑξῆς om. B 
12.13 sch. 701 ante k D || μόρσιμος υἱός D: ἄλλως μόρσιμος: ὡς 
εἰπεῖν ἢ 0; item, sed ὡς εἶπον Gb 14 τὸ δὲ (pr) E: τοῦτο δὲ B 
Πυϑῶνι Ὁ ἐν δὲ Πυϑῶνι Q0 | χρηστὸν E || παλαίφατον B: om. 
060 π. τέλεσε E 15 τὴν DO: τὸν BEv || τοῦτον v 16 ἐπὶ 
DEO: εἰς Βν 20 σοιῦ 23 ἰδοῖσα an ἰδοῦσα B incertum || 'Eg:- 
νύς C: 'Egwvóg BE om. DO || sch. 73 frustula quaedam € 



80 Scholia 

ἡ Ἐριννὺς τὸ γεγονὸς ὑπὸ Οἰδίποδος, ἀνεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
BDQ γένος καὶ δι᾿ ἀλλήλων χωρῆσαι ἐποίησεν. ὁ. λέγει δὲ 

Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην. 810 
pEQ 7ὅ. γένος ἀρήιον: ἤτοι γενναῖον τὰ πολεμικὰ, ἢ ὅτι 

ἀπὸ Ἴάρεος τὸ γένος κατῆγε δι᾽ “Δρμονίαν. 
A 16a. Θέρσανδρος: Θέρσανδρος ἔγημε Ζαμώνασσαν 
viv ᾿ἡμφιαράου" ἀδελφοὶ δὲ αὐτοῦ Τιμέας καὶ ᾿4λάστωρ. 
b. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγου᾽ λείφϑη δὲ ὃ Θέρσανδρος τοῦ 
Πολυνείκους πεσόντος οὐκ ἦν... 

BDEQ — 76c. λεέφϑη δὲ Θέρσανδρος: τὸ ἑξῆς" ἐλείφϑη δὲ 
τοῦ Πολυνείκους πεσόντος Θέρσανδρος, ᾿ἀνδρότιμος. άλαστος. 
ὁ δὲ Θέρσανδρος ἐν Μυσίᾳ τρωϑεὶς ὑπὸ Τηλέφου τελευτᾷ. 

B(ODEQ d. ἄλλως᾽ ἐλείφϑη δὲ λοιπὸν ὁ υἱὸς Πολυνείκους ἀν- 
αιἱρεϑέντος Θέρσανδρος, ὅστις αὐτῷ ἐξ ᾿Αργείας τῆς ᾿ἀδράστου 
ϑυγατρὸς γέγονεν. 

B(ODEQ 78. νέοις ἐν ἀέϑλοις: ἐν τοῖς ἀκινδύνοις ἀγωνίσμασι 
καὶ πρέπουσι νέοις" λέγει δὲ τοῖς δι᾿ ἀγῶνος" [ἐν μάχαις 
τε] καὶ ἐν πολέμοις Ó τίμιος καὶ γενναῖος τυγχάνων. 

B()DEQ 808. ᾿δραστεΐδαν: ἐνταῦϑα ἀντὶ ἕνικοῦ πληϑυντι- 
κῶς ἐξήνεγκεν. ἔστι γὰρ ᾿Αδραστεΐδος᾽ ἐκ μιᾶς γὰρ τῆς 
᾿ἀδράστου ϑυγατρὸς "Aoysíag γέγονε. — b. τὸ δὲ ᾿Αδραστεΐδαν 
οὐ περισπαστέον᾽ ἔστι γὰρ ϑηλυκὸν καὶ ἔχει τὴν εὐϑεῖαν 

80c. EM 18,46: ἀδραστεϊδῶν: Ἄδραστος κύριον" 4δρα- 
στίδης, Αδραστιδῶν" xol πλεονασμῷ τοῦ ἕ, ᾿Αδραστεϊδῶν ϑάλος. 

2 ài] κατ᾽ B*| δι᾽ ἀλλήλων (χειρὸς) vel (φόνου Beck 
5 κατῆγον DO | δι᾿ 4ou. om. D 6 ἔγημε Schneider: ἐπὶ μὲν A 
ἐπὶ uiv {γάμῳ ἔσχεν b | deucovecov: b 1 Τιμέας Paus. 2, 
20, 5: Τιμίας || Δλάστωρ A: Ἄδραστος Paus. l. l. (sed cfr. Bethe 
ap. Pauly-Wissowa s. v. Alastor) 9 οὐκ ἦν verba corrupta 
cum 81 ϑάλος ἀρ. contin. Α 10 ἐλείφϑη E || δὲ (alt.)] δὴ E 
11 schol. integrum non esse susp. Beck 19 ὁ δὲ O. om. D || 
ὑπὸ Τηλέφου (-9ov ἃ, δὲ add. D) ἐν M. τρωϑεὶς (τεϑεὶς D) 
DO 13 δὲ] δὴ E || λοιπὸν ὁ BO: λοιπὸς D λοιποὺς ὁ E 
14 Θερσάνδρῳ Ἐ“5 16 ἐν (in l) om. v | ἀγωνίσμα B — 17.18 ἐν 
μάχαις τε om. CDEQO; seclusi 18 τίμαιος E 19 ἀντὶ τοῦ 
ἑνικοῦ E || ἑνικῶς C ||πληϑυντικῶς BCD? E: -xov D?Qv 20 ἐξή- 
veyxev Düv: ἐξήγαγεν BCE 

15 

20 



Olymp. II 73— 82 81 

᾿Αδραστεὶς, τῶν ᾿Αδραστεΐδων" | τὸ γὰρ ἀρσενικὸν περισπᾶ- BDEQ 
ται, οἵ ᾿Αδραστεῖδαι, τῶν ᾿Αδραστειδῶν. 810 

81a. ϑάλος ἀρωγὸν δόμοις: [τιεμώμενος:] 0 Θέρ- A 
σανδρος. γίνεται γὰρ ᾿ἀργείας τῆς ᾿Αδράστου ϑυγατρὸς καὶ 

5 Πολυνείκους, εἰς ὃν ἀναφέρει τὸ γένος ὃ Θήρων. — b. ᾿4δρα- 
στεΐδων δὲ εἶπε κατὰ τὸ πληϑυντικὸν ἀντὶ ἑνικοῦ ᾿“δραστίδος" 
μιᾶς γὰρ ἐγένετο τῆς Moyse; ὃ Θέρσανδρος. ^c. οὐ δεῖ 
περισπᾶν τὸ ᾿ἀδραστεΐδαν᾽ εἴρηται γὰρ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδραστίδες" 
Δαναίδες. 

10 81d. ϑάλος ἀρωγὸν δόμοις: τὸ βλάστημα τοῦ ᾿4δρά- B(c) DEQ 
στου γένους. 56. ἀπὸ γὰρ Θερσάνδρου καὶ Κάδμου of πρό- 
γονοι τοῦ Θήρωνος. ἔ ἐπεὶ Θέρσανδρος καὶ Διομήδης of 
ἐπίγονοι ἐπιστρατεύσαντες ταῖς Θήβαις τῶν προαναιρεϑέν- 
τῶν πατέρων ἐξεδίκησαν τὸν φόνον. 

15 82a. ὅϑεν σπέρματος: ἔστι μὲν καὶ οὕτως διαστεῖ- A 
Ae. ὅϑεν σπέρματος ἔχοντι δίζαν᾽ εἶτα ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς᾽ 
πρέπει τὸν Αἰνησιδάμου" ἣν καὶ ὃ Δίδυμος ἀποδέχεται. 
᾿Δφίσταρχος δὲ οὕτως ὅϑεν σπέρματος ἔχοντι ῥίζαν τὸν 
«Αἰνησιδάμου᾽ ὥστε ἴσον εἶναι τῷ, ἀφ᾽ ὧν ἔχοντι τὸ σπέρμα 

$0 τῷ ΔΑἰνησιδάμου υἱῷ πρέπει λυρῶν καὶ ἐγκωμίων τυγχάνειν. 
γίνεται δέ. φησιν ὁ Δίδυμος, κατὰ τὴν ἐκφορὰν ταύτην 
παρέλχον τὸ τυγχανέμεν. τὴν δὲ αἰτιατικὴν πτῶσιν τοῖς 
ἄνω συναπτέον ὡς προείρηκα, καὶ τὸ πρέπει τὸν Aiwvyoi- 
δάμου ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ὁ δὲ Θήρων τοῦ σπέρματος ἔχει 
δίξαν ἀπὸ τούτων. Ὁ. ὅϑεν σπέρματος ἀπὸ γὰρ Οἰδί- 
ποδος οἵ περὶ Θήρωνα. ὁ. Αἰνησιδάμου γὰρ παῖδες Θή- 
oov καὶ Ἰέρων. 

82d. ὕὅἦϑεν σπέρματος ἔχοντι: ἀφ᾽ οὗ γένους. τοῦ B(c)DEG 
Θερσάνδρου, ἔχουσι τὴν ῥίξαν of περὶ Θήρωνα. | τὸ δὲ γένος B(CEQ 

2 σι 

2 Ἀδραστῖδαι B ᾿Αδραστίδαι D. ἀδραστείδαι E | δραστιδῶν 
BD 8. ϑάλος -- δόμοις cum 76 contin. A || óuors A {|τιμώ- 
μενος seclusi | 5.6 &ógoa«ocs: ἰδὼν 6 Ἀδραστίδί(ος) 11 584. cfr. 
25 sq. 12 «ἐπειδὴ DE 14 πατέρων BDO: vixoov C om. 
E 17 ἣν] ὃ cj. b 18 ἔχοντι b: ἔχον A. ἔχοντα Hartung 
Bergk; cfr. Schroeder ad ἢ. 1. | τὸν] τῷ Hartung 19 ds 
τῶν ἴσων: ego 20 λυρῶν]Ἅ 9. ex corr. 22 παρέλκων A** 
28 o9 B | ἔχοντι BC: ἔχοντι ῥίξαν Ε ἔχοντα ἢ om. D 

ScHOL. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 6 



82 Scholia 

B(ODEQ zfofov καὶ Οἰδίποδος ὁ Θήρων οὕτω κατάγει" | Δαΐον 
Οἰδίπους τούτου Πολυνείκης. οὗ Θέρσανδρος" οὗ Τισα- 
μενός᾽ οὗ Αὐτεσίων᾽ οὗ Θήρας οὗ Σάμος. οὗτος ἔσχεν 

υἱοὺς δύο, Τηλέμαχον καὶ Κλύτιον᾽ ὧν ὃ μὲν Κλύτιος ἔμεινεν 
ἐν Θήρα τῇ νήσῳ. ὃ δὲ Τηλέμαχος. ἐν χώρα ...., ὅϑεν 5 
συλλέξας δύναμιν ἔρχεται εἰς Σικελίαν καὶ κρατεῖ τῶν τό- 
πων᾿ ἐξ οὗ Χαλκιοπεύς" οὗ Αἰνησίδαμος᾽ οὗ Θήρων. C 

A 87a. Ὀλυμπίᾳ μὲν γάρ: εἰς μὲν τὰ Ὀλύμπια ἐνί- 
κησε μόνος. εἰς δὲ τὰ Πύϑια μετὰ '"légovog τοῦ ἀδελφοῦ. 
τὸ γὰρ παλαιὸν ποιοῦντες ἀμφότεροι τὰς δαπάνας ἴσας. 10 
ἔπεμπον ἅρματα εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ νικώντων αὐτῶν κοινῶς. 
τὰς δαπάνας καὶ τὴν νίκην εἶχον. 

BbEQ 870. Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ. αὐτός: Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ 
αὐτὸς x«9' ξαυτὸν γέρας εἴληφεν᾽ ἀντὶ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ἐνίκησεν᾽ ἔσχε δὲ καὶ κοινὰς πρὸς τὸν ἀδελφὸν “Ξενοκράτην 15 
νίκας ἐν ᾿Ισϑμῷ καὶ Πυϑοῖ. ἐξ ἑνὸς γὰρ οἴκου πρὸς ἵππο- 
τροφίαν διδόντες καὶ ἀπὸ κοινῶν χρημάτων, ἀμφότεροι καὶ 
ταῖς νίκαις ἀνεγράφοντο. 6. καὶ of μὲν βούλονται ἀκούειν 
οὕτως of κοινοὶ αὐτῶν ἵπποι νικήσαντες ἀμφοτέροις παρ- 
ἐσχήκασι κοινὴν καὶ τὴν δόξαν᾽ οἵ δὲ ὅτι ἐν τοῖς κοινοῖς 30 
ἵπποις ἀμφότεροι. ἕκαστος ἰδίᾳ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἵπποις ἐνί- 
κησε τέϑριππον᾽ ὃ καὶ μᾶλλον. 

DEQ 874. ἄλλως᾽ Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο: 
EQ ἀντὶ τοῦ μόνος" Πύϑια δὲ καὶ Ἴσϑμια Ξενοκράτης. ^ e. κατὰ 

δὲ τοὺς ᾿Αριστοτέλους Πυϑιονίκας μόνος Θήρων ἀναγέ- 25 
γραπται᾿ ἤτοι οὖν συλληπτικῶς εἴρηκεν, ἢ ἐπεὶ Θήρωνος 

1—' cfr. Thom. 123,10 Ab. 1 οὕτω] οὐῦ 2.8 Τισαμένης 
CDE 3 Αὐτεσίων CE: ἀντεσίων Β[0]0 Thom. v — 5 τῇ v5- 
co] τηνοὺς E || ἐν χώρᾳ .... (lac.) B: κατοικεῖ ἐν χωρίῳ C. κατοι- 

κεῖ Y E κατῴκει ἐν χώρᾳ DO Thom. v || ὅϑεν —6 ἔρχεται om. E 
7 ov ᾿Εμμενίδης post Χαλκιοπεύς add. Thom. et b, cl. sch. 

Ο. ΠῚ 68. P. VI4 9 Ξενοκράτους b vix recte 13 1] om. 
DQ τὸ γέρας ἔδεκτο add. E || Ὀλυμπίᾳ — 14 εἴληφεν om. B 
14 τὸ γέρας E.]| ἔλαβεν Gb 15 πρὸς τὸν ἀδ. κοινὰς E 
18. ἀνεγράφοντο ὨΕ: ἐνεγράφοντο. Bv || βούλονται) ὥλοντ(ο) E 

20 δόξαν DEO- δόσιν B 20 ὅτι ἐν BD: οὕτως E 
21 τοῖς αὐτοῖς ego: αὐτοῖς τοῖς 28 ἄλλως [0]6: om. E 
25 ᾿Αρισσιέλους E τοῦ Aoiocor£Aovc θ. 



Olymp. II 82-- 89 83 

ἵπποις ὁ Ξενοχράτης ἐνίκησε. διὸ καὶ συνανεκήρυξε Θή- 
oovo. f. ὁμόκληρον δὲ τὸν ἀδελφὸν ἢ διὰ τὸ τοῦ αὐτοῦ DEQ 
κλήρου καὶ φύσεως μετέχειν, ἢ ὅτι Ἴσϑμια καὶ Πύϑια ὁμοίως 
ἐνίκησε. διὰ τοὺς δύο στεφάνους μετασχὼν καὶ τῆς αὐτῆς 

5 δόξης. κ΄. ἄλλως" Ξενοκράτης ἦν Θήρωνος ἀδελφός. οὗτος 
ἐνίκησεν ἱπποτροφῶν καὶ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια, καὶ γέγραφε 
Πίνδαρος εἰς τὰς τούτου νίκας᾽ κοινὰς οὖν φησιν αὐτῶν 
εἶναι τὰς νίκας διὰ τὸ ἐκ τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἶναι τὰς χορη- 
γίας | καὶ τὰς ἐπιμελείας τῆς ἱπποτροφίας. τὴν γοῦν le9- EQ 

10 μεκὴν. νίκην ὑμνῶν Θρασύβουλον προσεφώνησε τὸν τοῦ 
Θήρωνος υἱόν [οὗτος τοῦ Xtvoxodrovc] (. Π, 1)" of μὲν 
πάλαι. ὦ Θρασύβουλε. φῶτες. οὕτω κοινὰς ἡγοῦντο τὰς 
νίκας. — h. ἐν Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας καὶ τιμὴν 
ἐδέξατο᾽ ἐν τῇ Πυϑοῖ δὲ καὶ ᾿Ισϑμοῖ᾽ πρὸς τὸν ὁμόκληρον 

15 ἀδελφὸν ᾿Ξενοκράτην καὶ αὐτὸν af: κοιναὶ χάριτες τὰ ἄνϑη 
τῶν ἁρμάτων τῶν δωδεκαδρόμων, ἤγουν τὰς νίκας, ἤγαγον. 
oí κοινοὶ ἵπποι αὐτοῖς δόξαν ἔφερον᾽ ἢ ἐν τοῖς ἰδίοις ἵπ- 
ποις ἕκαστος ἰδία ἐνίκησε τέϑριππον. 

898. ὁμόκλαρον: ἤτοι τῆς αὐτῆς τύχης κεκοινωνη- A 
30 χότα, ἢ τοῦ αὐτοῦ κλήρου καὶ [τῆς] φύσεως μετέχοντα: 

τὸν ΞΞενοκράτην δὲ λέγει᾽ ἦν γὰρ Θήρωνος ἀδελφός. οὗτος 
ἐνίκησεν ἱπποτροφῶν καὶ ἼἼσϑμια καὶ Πύϑια, καὶ γράφει ὃ 
Πίνδαρος εἰς τὰς νίκας τούτου. κοινὰς οὖν αὐτοῖς τὰς 

νίκας φησὶ γεγονέναι διὰ τὸ ἐκ τοῦ (αὐτοῦ οἴκου τὰς 
25 χορηγίας τῆς ἱπποτροφίας γεγονέναι. 

89b. ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεόν: ἤτοι διὰ τὴν συγ- B(C)DEQ 

Θ 

1 συνανεκήρυξε GO: συνεκήρυξε E 2 5 DO: ἤτοι E || 
τοῦ DO: τὸ E 4 ἐνίκησαν E | διὰ b: διὰ τὸ DEGO || στεφά- 
νους [0]0: στεφάνων E | μετασχὼν b: μετασχεῖν ὅ ἦν DO: 
οὖν E. 6 καὶ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια DO: Ἴσϑμια καὶ Πύϑια καὶ 
Níusu E 9 τῆς 68: τῆς δ E — 9.10 ᾿Ισϑμιακὴν ὁ 10 Θρασύ- 
βουλον b: -λος 11 Θήρωνος EGO falso: Ξενοκράτους ἢ || εἰ μὲν 
E 12 ἡγοῦντο κοινὰς 1 αὐτὸν ego: αὐτῶν 17 ἰδίοις] 
voluit κοινοῖς 20 τῆς seclusi (V) μετέχοντα ego: μετέχουσι 
et -σιν (p. c.) 922 ἱπποτροφῶν (-τρόφων E) V: ἱπποδρόμων Α 
ἱπποδρομῶν Schneider 24 φασι: V'| supplevi ex V 
25 ἱπποδρομίας: V 26 ógóxAnoov B | ἐς om. E ἐς ἀδ. 
om. 06 

6* 
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γένειάν φησιν, ἢ ὡς ὁμοῦ ἱπποτροφούντων αὐτῶν καὶ ἀγωνιξο- 
BEQ μένων καὶ ὁμοῦ νικησάντων Ἴσϑμια τεϑρίππθ. — c. φησὶν 

οὖν ὅτι ἐν ᾿Ισϑμῷ αἵ χάριτες τῆς νίκης τῆς ἐν τῷ τεϑρίππῳ 
κοιναὶ ἤγαγον αὐτοῖς τὰ ἄνϑη τῶν στεφάνων. ἀπὸ σελίνων 
γὰρ τὸ στέμμα  — d. ἢ οὕτως of δὲ χάριτες oí ἐν Πυϑῶνι 
καὶ ᾿Ισϑμῷ τὰ ἄνθη τῶν τεϑρίππων εἰς αὐτὸν καὶ τὸν 
ἀδελφὸν ἤνεγκαν. 

ΑΕ) — 89e. (ἀδελφεόν:) εἰς τὸν Πράξανδρον ἀδελφὸν τοῦ 
Θήρωνος ὄντα. 

A 90 a. Ἰσϑμοῖ τε: ἐπιρρηματικῶς λέγεται" οἴκοι. b.(xo1- 
v«í:» ὡς ἅμα ἱπποτροφούντων αὐτῶν καὶ ἀγωνιζομένων, 
καὶ ἅμα νικώντων. 

Be 91. (&v9sa:) νίκας. 
A 92a. δυωδεκαδρόμων: ὅτι δώδεκα δρόμους ἔτρεχον 

A*& τὰ τέλεια ἄρματα, τουτέστιν t καὶ β΄ καμπτῆρας. Ὁ. τὸ 
γὰρ παλαιὸν οὐκ ἔκαμπτον oí ἵπποι ζ΄ καμπτοὺς, ἀλλὰ 
δώδεκα. 

A 938. 70.02 τυχεῖν: τὸ τυχεῖν πειρώμενον ἀγῶνος καὶ 
λύπην λύει καὶ τὴν ἀϑυμίαν ἐκβάλλει. b. τῷ ἀποτυγχά- 
νοντι κοινὸν ἔγκλημα ἡ ἄνοια καὶ ἡ ἀφροσύνη. Cc. ὃ νοῦς" 
πρῶτον μὲν τὸ πειρᾶσϑαν ἀγῶνος παρέχει κάματον τοῖς 
ἀγωνιζομένοις, ὕστερον δὲ πόνων λύσιν. καὶ εὔκλειαν ἔχει. 

pEQ 984. τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον: οὕτως" (05 ἐπι- 
τυχὼν οὐκέτι ἐν ἀγωνίᾳ ἐστὶ, παρόσον ἄφρονας μὲν λέ- 
γουσι τοὺς ἀγωνιζομένους, τοὺς δὲ νικήσαντας οὐκέτι. 

CDEQ e. ἢ οὕτως" τὸ πειρώμενον τοῦ ἀγωνίσματος τυχεῖν λύσιν 
ποιεῖ τῆς ἀφροσύνης, ὥσπερ τὸ μὴ νικῆσαι ἄφρονα ποιεῖ. 

BEQ f. ἄλλως᾽ τὸ δὲ ἐπιτυχεῖν καὶ νικῆσαι ἀποπειρώμενον ἀγῶ- 
νος τῶν δυσκόλων φροντίδων τῶν ἐπὶ τῇ νίκῃ ἀπολύει. 

2 ᾿Ισϑμια τεϑρ. om. Ὁ 3 ὅτι BO: οὕτως E || τῆς (ante ἐν) 
om.E 4 κοινὰν 10 ἐπιρρηματικὸν: b | λέγ(εται) Α: λέγει b | 
(ὡς οἴκοι b; sed cfr. p. 81, 88q. 14 δρόμους] c add. 
15 χαμπτῆρας] ιν add. ἃ: 16 καμπὰς ? 19 τῷ vy 6]. 
Mommsen suppl. p. 21 23 οὕτως D: οὗτος E ft. (ó νοῦς 
οὕτως | ὁ addidi 28. 24 ἐπιτυχεῖν E 24. 25 λέγει C (vid. 
ad p. 85,4) E 26 τὸ] τὸν E* 27 τὸ μὴ νικῆσαι C: τὸ (τὸν Ε) 
μὴ νικῶντα DEO 28 ἄλλως EQ: τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον B 

29 ἀπολύειν Ε 

25 
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g. ἄλλως" τὸ νικῆσαι δέ, gne, τὸν ἀγωνιζόμενον παρά- CEQ 
λυσιν ποιεῖ τῆς ἀφροσύνης καὶ τῆς λύπης. h. δύναται 

δὲ καὶ κυρίως κεῖσϑαι ἡ ἀφροσύνη, ἵν᾽ ἢ | ὁ νικήσας CDEQ 
νομίξεται ἐκτὸς ἀφροσύνης εἶναι" κρίνουσι γὰρ οὐ τὸ εὖ DEQ 

5 βεβουλεῦσϑαι διὰ τὸ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. 
962a. ὁ μάν: ἀντὶ τοῦ ὅταν. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς" ὅταν TA 

πεποικιλμένος ὁ πλοῦτος σὺν ἀρετῇ, πορίζει τὰ εὐφραίνοντα, 
1 AT δ - ἢ Uis ἃ T E E , δ ὡ καὶ τὰ ἑαυτοῦ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς περιγινόμενα ἑαυτῷ 

ἀρετὴν μὲν γάρ τις ἔχων. ἀχόρηγος δὲ ὧν διὰ τὸ πένης 
10 εἶναι. πολλῶν στέρεται τῶν εὐφραινόντων᾽ πλούσιος δὲ Qv 

ἀρετὴν μὴ ἔχων οὐ χρῆται τοῖς εὐφραίνουσι. καὶ {(ὴ Σαπ- 
* 9^» (fr. 80) πλοῦτος ἄνευ ἀρετῆς (οὐκ ἀσινὴς πάροι- 
xoc. b. ὁ πλοῦτός γε μὴν τοῖς ἀρεταῖς) κεκοσμημένος καὶ 
τῶν ἐξ αὐτοῦ εὐφραινόντων καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀρετῆς κοσμούν- 

15 των δίδωσι καιρὸν καὶ ἡδονὴν. c. πολλὴν καὶ συνετὴν 
διάνοιαν πρότερον παρασχὼν, μετὰ ταῦτα καὶ τὰς ἰδίας ὃ 
πλοῦτος καὶ τὰς τῆς ἀρετῆς εὐφροσύνας παρέχει. ^ d. προ- 
παρασχὼν τὴν μέριμναν δι᾿ ἧς πάντα ἀγρεύεται. 

96e. ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς: of μετὰ ἀρετῆς πλου- DEQ 
30 τοῦντες εὐγενῶς τὰ δύο φέρουσι τά τε ἀγαϑὰ καὶ τὰ κακά" 

οὔτε γὰρ τὸν πλοῦτον ἀποδέχεται οὔτε τὴν ἀρετὴν, ἀλλὰ 
τὰ δύο ἡνωμένα. φησὶ γάρ᾽ ὁ πλοῦτος κοινωνῶν τῇ ἀρε- 
τῇ ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους εὐγενῶς φέρειν τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ 
κακὰ ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν, τὴν βαϑεῖαν αὐτοῦ ὑπέχων 

35 μέριμναν, ὅ ἐστιν ὑπεράνω ὧν τῶν προσπιπτόντων ἀγαϑῶν 
τε καὶ κακῶν. τὸ δὲ ἀγροτέραν σημαίνει ἀγρευτικὴν καὶ 
ἐρευνητικήν. 98(C)E 

96f. ὁ μὰν πλοῦτος: ὁ νοῦς ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος BDEQ 
Qv καϑ᾽ ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν 
τε ἑαυτοῦ ἀγαϑῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει. συνετὴν ἔχων 

1 δέ φησι om. C || pro 4 sq. hab. p. 84,24 ἄφρονας — 25 οὐ- 
χκέτι C 4 οὐ DEGO: καὶ b om. U ὃ βεβουλέσϑαι E || ἐπὶ 
om. E 7 περιορίξει τὰ εὖ φρονοῦντα: b — 9 γὰρ μέν A** 
10 εὐφρονούντων A*c 11.12. 13 supplevi ex V 19 ἀρεταῖς 
om. 80 20 εὐγενῆ Ε 21 ἀποδέχονται: ego 28 εὐγενῆ E 
24 αὐτοῦ) αὐτῶν! 28 ὁ μὰν πλοῦτος BC (cfr. ad p. 86, 16) et 
praem. ἄλλως EQ: om. D 30 ft. (àv) τῆς 
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B(C)EQ τὴν φροντίδα “πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. | τούτων γὰρ τὸ 
ἕτερον καϑ᾽ ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ᾽ ὡς καὶ Καλλέμαχος (H. in 
Joy. 95): 

οὔτ᾽ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν, 
[me ON ae N 2 , . , ut. ΄ M Or 

οὔτ ἀρετὴ ἀφένοιο᾽ δίδου Ó ἀρετήν τὲ xoi ὄλβον. 5 

καὶ ἡ Σαπφώ (fr. 80) πλοῦτος ἄνευ ἀρετῆς οὐκ ἀσινὴς 
πάροικος. ἡ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων κρᾶσις εὐδαιμονίας ἔχει τὸ 

EQ ἄκρον. τοῦτο προσεῖναι τῷ Θήρωνι μαρτυρεῖ. 104B — g. ἄλ- 
Àoc* ὁ πλοῦτός γε μὴν ταῖς ἀρεταῖς κεκοσμημένος καὶ τῶν 
ἐξ αὐτοῦ εὐφραινόντων καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀρετῆς κοσμούντων 10 
δίδωσι καιρὸν καὶ ἡδονὴν, τὴν πολλὴν καὶ βαϑεῖαν καὶ 
συνετὴν διάνοιαν εὔκολον καὶ εὔληπτον καὶ ἀγροτέραν δι-" 
δούς. κ. βαϑεῖαν: τὴν συνετήν. — i. ὑπέχων: ὑπο- 

0Ε0 τιϑείς. — k. ἀγροτέραν: ἀγρευτικὴν τῶν ἡδέων, ϑηρευ- 
τικωτέραν πρὸς τὸ πορίζειν τὰ ἀγαϑά. 101 CE 15 

B (ODEQ 98a. φέρει τῶν τε καὶ τῶν: τῶν αὐτοῦ καλῶν xol 
^ 9 € A , i] - 9 ,F yg , τῆς ἀρετῆς. Ὁ. ἢ τῶν ἐπὶ τῇ ἀϑλήσει καμάτων. — c. ἐκεί- 

νῶν, φησὶ, καὶ τούτων τῶν καλῶν. 102 B 96f(C)E 
A 99. βαϑεῖαν: τὴν συνετὴν, ἀπὸ τῶν ἐν βάϑει ὑδάτων. 
A (100a. τὴν ἅπαντα ἀγρεύουσαν. Ὁ. ἀγροτέραν: ἀντὶ 30 
τοῦ εὐαγροτέραν, καὶ ϑηρευτικὴν εἰς τὸ πορίξειν. 

ge 1006. (ἀγροτέραν:) φροντιστικήν. 
A 1018. ἀστὴρ ἀρίξηλος: ὃ τοιοῦτος πλοῦτος ὁ μετὰ 
ἀρετῆς ἀστὴρ ἀρίζηλός ἐστι καὶ ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος. 

B()DEQ 101b. ἀστὴρ ἀρίξηλος: ὁ μετὰ ἀρετῆς πλοῦτος ὡς 536 
ἀστήρ ἐστιν ἔκδηλος, ἀληϑινὸν φῶς τοῖς ἀνθρώποις. 988 

A 102a. εἰ δέ viv ἔχων: ἤτοι καϑόλου [καὶ] ἐξαιρετέον 
τὸν δέ σύνδεσμον ἢ μεταληπτέον εἰς τὸν δή ὃ γὰρ λόγος 
τοιοῦτος᾽ ὃ μετὰ τῆς ἀρετῆς πλοῦτος ἀστήρ ἐστιν ἀρέξηλος 

1 ἀγορεύειν v τούτων] τοῦτο C ταύτην E 2—8 cfr. 
Thom. 126, 12 Ab. 4 αὔξειν B? 6.7 ἀγαϑὺὸς σύνοικος C 

9 τῇ M τὸν 0 11 βαρεῖαν E 18 ante βαϑεῖαν add. 
κατὰ λέξιν ἢ 16 1] ὁ μὰν πλοῦτος C 11. ft. (τῶν) τὸν 

19 συνετὴν b(V): σύνεσιν 20 ἀγροτέραν ante τὴν trp. b 
21 ϑηρευτικὴ: b 24 ἐτυμώτατον Mommsen suppl. p. 28: 

ἑτοιμό T(ov) À 2" καὶ seclusi: καὶ ὁλόκληρον (sed ὁλόκληρον 
del) Α καὶ ὁλοκλήρως Mommsen ]. 1. || ἐξαίρετον: Schneider 
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xai ἀληϑινώτατον ἀνδρὶ φέγγος, εἰ δή τις αὐτῷ χρήσεται 
εἰς δέον καὶ οὐκ εἰς ἀδικίαν κατατιϑέμενος τὴν δύναμιν 
αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὐναντίον εἰς δικαιοσύνην. Ὁ. ᾿Αρίσταρχος 
ἐξηγεῖται οὕτως εἴ τις οἷδε τὸ μέλλον, ὅτι ποινὴν τίνουσιν 

s οἵ ἐν “Διδου παρανομήσαντες᾽ ὃ γὰρ λόγος ὡς τῶν αὐτῶν 
πλεονάκις ἀναβιούντων καὶ ἢ ἐνθάδε ἢ καὶ ἐκεῖ δίκας δι- 
δόντων τῶν ἁμαρτημάτων. c. ἔνιοι δὲ ἁπλούστερον ἀκού- 
ουσι τοῦ λόγου οὕτως᾽ εἰ ἔχων τις τὸν πλοῦτον οἶδεν ὅτι 
ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ οἵ ἀποθανόντες καϑ' "iov δίκας 

10 διδόασιν. 
102 ἃ. εἰ δέ viv ἔχων: εἰ δέ τις τοῦτον ἔχων τὸν BCDEQ 

πλοῦτον ὁρᾷ καὶ πρὸς τὸ μέλλον, ὅτι τῶν ἀδίκων τελευτη- 
σάντων τὸν βίον τιμωρία καὶ κρίσις παρὰ τοῖς ἀποιχο- 
μένοις πᾶσίν ἐστιν, οὐκ ἂν αὐτῷ εἰς ἀδικίαν ἐχρήσατο. 

15 106 B 105 C 
104a. Or. ϑανόντων μὲν ἕως ἐχϑρᾷ λόγον φρά- BCDEQ 

σαις ἀνάγκᾳ: ἐγκρίνει τὴν παλιγγενεσίαν. λέγει οὖν εἴ 
τις οἷδε τὸ μέλλον, ὅτι oí μὲν ἐν τῷ ξῆν ἁμαρτάνοντες, ἐν 
“Αιδου κολάζονται, oí δὲ ἐν "Aidov, ἐν τῷ ἡμετέρῳ βίῳ ἐν 

2) τῇ τοῦ Διὸς ἀρχῇ ταύτην γὰρ εἶπε τὸν ὑποκείμενον τῷ 
οὐρανῷ τόπον᾽ καὶ ἐάν τις ἐν ταῖς τρισὶν ἀναβιώσεσιν αἷς 
ὑφίσταται ἀναμάρτητος εἰς τρὶς ἑκατέρωϑεν μένῃ. τοῦτόν 
φησιν εἰς τὰς τῶν μακάρων νήσους προπέμπεσϑαι. τὸ δὲ 
περὶ τῆς παλιγγενεσίας ἀρχαιότερόν ἐστι παραδέδοται γὰρ 

46 ἔτι ἀνέκαϑεν, ὡς Ὅμηρός φησιν (e 179)" 
νῦν μὲν μήτ᾽ εἴης, βουγάιε, μήτε γένοιο. 

23 Porphyr. ad c 79. Eust. ad Od. 1838, 40 

1 ἀληϑινώτατος: b| δὴ] δὲ Red. | χρήσηται: ego 5 post 
παρανομήσαντες lac. statuit b | ὡς τῶν b: ὀστῶν 6 καὶ ἢ ego: 
ἢ καὶ Α καὶ Red. — 10 διδόασιν b: δίδωσιν Α δώσουσιν Schnei- 
der 11 vuv C: μιν || ἕως τοῦ φράσας ἀνάγκα᾽ ἐγκρίνει τὴν παλιγ- 
γενεσίαν ex 16 sq. post ἔχων trp. C 13 τὸν βίον om. B (in 8 
ft. del) 14 πᾶσιν om. D 6; an πάλιν — 16. 17 1.] οἶδε τὸ μέλλον 
06 || φράσας B(etC 11) 17 οὖν BE: οὖν ox: CDQ 19 £v τῷ] 
καὶ ἐν và E 21 τρισὶν] γῆ E || «íc C: ἐν αἷς DE Gc BÜüv 22 τρὶς 
(fuit.y^ ἑκατέρωθεν scripsi (cfr. p. 88,15. 93,19): τρὶς (τρεῖς Q) 
ἑκατέρωϑι Ὀ6 τί(ὰς) τρεῖς ἑκατέρωθεν B γῆν ἑκατέρωθεν E τὸ 
ἑκάτερον Ὁ. 24 παραδίδοται v 20 βουγάιος B om. E (lac.) 
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πρῶτος δὲ δοκεῖ τούτῳ τῷ δόγματι χρῆσϑαι Πυϑαγόρας. 
113 € 

coEQ — 104b. ἄλλως᾽ ὅτι ϑανόντων μὲν ἐνθάδε: Χρύσιπ- 
πος οὕτως ἀκούει ἐνθάδε μὲν ὑπὸ τῶν ϑανόντων ἐτιμω- 
ρήϑησαν, κάτω δὲ ὑπὸ τῶν κάτω δικαζόντων, εἶτε "Auüwc 

CDQ ἐστὶν εἴτε ἕτερός τις. οὐκ ἀπίϑανον δέ, φησιν, | ὑπὸ τῶν 
τελευτησάντων τιμωρεῖσϑαι τοὺς ζῶντας᾽ μεστὴ γὰρ τούτων 
ἐστὶν ἡ τραγῳδία, ὅτι of ἀδικούμενοι εὐχὰς τοῖς καταχϑο- 
νίοις ἥρωσι ποιοῦνται, ἵνα ἐπικουρήσωσιν αὐτοῖς, οἷον 

cDEQ Ἠλέκτρα τῷ "Ayouéuvovi. — c. ἔνιοι δέ φασι τῆς κατὰ 
Πυϑαγόραν παλιγγενεσίας μνημονεύειν᾽ τὰς γὰρ ψυχὰς εἰς 
ἕτερα σώματα εἰσδυνούσας ἀνανεοῦσϑαι, ὥστε ὅσοι μὲν ὑπὲρ 
γῆς ὄντες ἐπλημμέλουν, τούτους ἐν “Διδου δίκην ὑπέχειν" 
ὅσοι δὲ ἀνάπαλιν ἐν "Aidov ἐνεωτέρισαν, ὑπὲρ γῆς γενό- 
μένοι δίκας τίνουσιν, ὥστε μηδαμόϑεν αὐτοὺς ἀποφυγεῖν 
τὴν προσήκουσαν τοῖς ἡμαρτημένοις δοῦναι δίκην. 104*C 

ΒΟΌΕΟ — 105a. τῷ ἀπάλαμνοι φρένες συναπτέον τὸ ἐνθάδε᾽ ὅτι 
τῶν ἐνταῦϑα ἀδίκων ἀπάλαμνοι φρένες αὐτίκα καὶ εὐθέως 
τελευτησάντων ποινὰς καὶ τιμωρίας ἐκεῖ δεδώκασιν. 

CDEQ b. ἔξωϑεν οὖν᾽ χρῆσϑαι αὐτῷ πρὸς εὐσέβειαν δεῖ. 101 Β 
A 106a. Διὸς ἀρχᾷ: (ρίσταρχοςΣ τὸν δέ, φησι, σύν- 
δεσμον ἀντὶ τοῦ γάρ δεῖ ἀκούειν {καὶ οὕτω» καϑιστάναι 
τὸν λόγον᾽ τὰ γὰρ (iv) τῇ τοῦ Διὸς ἀρχῇ ἀλιτρά. λέγει 
γὰρ τοῦτο ὁ Πίνδαρος᾽ ἐπεὶ οἵ ἐν τᾷ ξῆν ἁμαρτάνοντες 

1 δὲ δοκεῖ Beck (δ᾽ ἐδόκει Oxon.): δ᾽ ἔδωκε B. δέδωκε DEGQ 
(πρῶτος δὲ ll. τοῦτο χρὴ δοκεῖ C) 3 l. om. C | μὲν ἐνθάδε 
scripsi: ἔνϑεν D uiv... (lac.) εἰς τὸν ἔμπροσϑεν ὅτι ϑανόν- 

των μὲν ἐτὶ E 5 ὑπὲρ E 6 δέ φησιν ἃ: δέ φασι DE δὲ 
0 φησιν C 12 εἰσδυνούσας scripsi: εἰσδυούσας CDG εἰσιού- 
σας E ἐνδυούσας ἢ ἐνδυνούσας ἢ 13 &Óy E 14.15 ; ἐνόμενοι b 

15 μηδαμόϑί(εν) E 17 αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες pro 1. 
praem. D, αὐτίκα ᾷ || τῶ] τῶ δὲ v 18 αἱ ante ἀπάλ. add. C* 

19 τελευτήσαντες B || ποινὰς καὶ τιμωρίας DEO: τιμωρίας καὶ 
ποινὰς B τιμωρίας Ὁ. — 21sqq. Aristarchi esse vidit Schneider; 
suppl. JL Heiberg τὸν δέ φησιν ὁ Ζίδυμος cj. Horn n. 23 
22 ἀκούειν καὶ οὕτω ego, Schroeder: ἀκούειν Α ἀκούοντα 
Schneider ἀκούοντα οὕτω Feine ἀκούειν καὶ Hom ll 28 τὰ 
γὰρ Feine, Horn: ὁ γὰρ A | ἐν add. b || post ἀλιτρά lac. statuit 
b; ἐγκρίνει τὴν παλιγγενεσίαν add. Horn 
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μετὰ τὸν ϑάνατον δίκας ὑπέχουσιν᾽ οἵ δὲ καϑ᾽ A4iov 
ἄδικοι τῶν κατὰ τὸν τοῦ ξῆν χωρισμὸν, ὅταν ἀναβιώσωσιν, 
ἐν μέρει πάλιν δίκας ὑπέχουσιν ἐν τῷ ξῆν τοῖς Ὀλυμπίοις 
ϑεοῖς. οἴεται γὰρ ἀναβιοῦν τὰς ψυχὰς Πυϑαγορικῇ δόξῃ 

5 χρώμενος. Ὁ. Διὸς ἀρχὴν τοὺς ἐπιγείους βούλεται εἶναι" 
λέγει δὲ τοὺς ζῶντας. 

106 c. Διὸς ἀρχᾷ: Διὸς ἀρχὴν τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἄνω ABCDEQ 
διαγωγήν. φησὶν οὖν ὅτι τὰ ἐν τοῖς ζῶσιν ἁμαρτήματα 
κατὰ γῆς δικάζει τις. λέγει δὲ τὸν Πλούτωνα τιμωρεῖσϑαι 

10 αὐτούς. 108 BDEQ 
107. κατὰ γᾶς: ὑπὸ γῆς. τουτέστι xo Ai0ov. ὑφί- B(ODEQ 

σταται δὲ ἐν “Ἧιδου (δαίμονάς τινα ᾿ἀνάγκην ὀνόματι, καὶ 
ταύτῃ παραδίδοσϑαι τοὺς ἀσεβεῖς. 110 BDEQ 

108 ἃ. λείπει τὸ διδοὺς, τῇ ἐχϑρᾷ ἀνάγκῃ. b. εἰπὼν BCDEQ 
15 τὸν λόγον τῆς τιμωρίας. C. ἐχϑρᾷ δὲ τοῖς πονηροῖς. 

(113) ταῦτα δὲ τῶν ἀσεβῶν, σκάπτειν ἐν λίμναις τε πελαγί- 00 
ζεσϑαι. 107 BDEQ 10400 

108d. φράσας ἀνάγκᾳ: τὸν τῆς τιμωρίας λόγον. A 

e. σωματοποιεῖ ἐνταῦϑα δαίμονά τινα Aváyxqv, ἡ τὰς ἁμαρ- 
30 τίας λέγουσιν οὗ ἀκούοντες. 

109. ἴσαις δὲ νύκτεσσιν: ἴσον ἡμῖν τοῖς ζῶσι χρό- A 
νον ἐπιβάλλει ὃ ἥλιος καὶ τοῖς x«9' “Ἄιδου δικαίοις. 

1108. ἴσαις δ᾽ ἐν ἁμέραις: οὐκέτι περὶ τῶν ἀδίκων A 
ἐστὶν ὃ λόγος, ἀλλὰ περὶ τῶν δικαίων. φησὶ δὲ ὅτι τοῖς 

86 ζῶσιν ἡμῖν τὸν ἴσον χρόνον ἐπιβάλλει καὶ τοῖς ἐν "Aidov 
ἀγαθοῖς ὁ ἥλιος, καὶ τόπον ἔχουσι τοιοῦτον καϑ᾽ ὃν ἐπι- 

2 τῶν Schneider: τὰ μὲν || χωρισμὸν Α: χρόνον Gerhard 
7 Διὸς ἀρχᾷ V (om. C): ἄλλως ΑΙ ἀρχὴν Α: ἀρχήν φησι V || καὶ 
et ἄνω om. A 9 γῆς V: τὴν γῆν Α || tic om. A 11 γῆς 
DEQ: γῆν Bv 11.12 ἐφίστασϑαι Ὁ 12 δὲ] γὰρ E ] δαίμονα 
addidi ex A || ὀνόματι ΒΕ: ὀνόματος (O)DQ 14 λείπει τὸ ὃ. 
ΒΕ: λείπει δὲ τὸ ὃ. C τὸ (δὲ add. [D]) διδοὺς λείπει τουτέστι 
διδοὺς [D]Q || sch. Ὁ λόγον φράσας pro l. praem. D, φράσας 
λόγον ἃ 15 ἐχϑρὰ CD 18 post λόγον distinxit Schneider 

19 τινὰ ego (V): τὴν J y b: ἢ 20 ἀκούοντες corruptum; 
ϑανόντες Hartung 21 νύκταισιν 22 ἐπιθϑάλλει: V 28 ἐπι- 
βάλλει Sehneider: ἐπιτελεῖ 26 καὶ --- p. 90,1 ἥλιος prius omi- 
serat, postea ἢ. l. inseruit A 
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λάμπει αὐτοῖς ὁ ἥλιος᾽ ἀπονέστερον δὲ ἡμῶν διάγουσι τὸν 
χρόνον. 

BcDEQ — 110b. ἴσαες δ᾽ ἐν ἁμέραις: ἴσον ἡμῖν αὐτοῖς χρόνον 
ἐπιβάλλει ὁ ἥλιος καὶ τοῖς ἐν “Ἥιδου δικαίοις. οὐκ ἐπὶ τῶν 
ἀδίκων δὲ ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν δικαίων. φησὶν οὖν ὅτι s 

1 er » - "ES , 9 - , 

τὸν ἥλιον ἔχουσι τοῦτον καϑ' ὃν ἐπιβάλλει αὐτοῖς χρόνον 
CE ἀπονέστερον διάγοντες. 6. ἄλλως᾽ τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀν- 

δρῶν xor ἴσον ἡμῖν ἀπολαύειν ἐν iov φησὶ τοῦ ἡλίου 
μηδὲν κακοπαϑοῦντας. 117€ 

A 113a. οὐ χϑόνα ταράσσοντες: τουτέστιν οὐκ ἐργα- 10 
, M - N I 2? - ? 1 - ἂν voL τὴν γῆν. b. χερὸς δὲ ἀκ ἀντ - ξόμε X τὴ KA " je $ ; μῇ : τοῦ τῷ καρ- 

πῷ νῦν, καϑὸ καὶ “ρίσταρχος. ο. ἔνιοι δὲ χερὸς ἀκμῇ 
ἀντὶ τοῦ τῇ αἰχμῇ |o] ἀλληγορικῶς ἀκούουσιν᾽ οὐ χϑόνα 
ταράσσοντες. οἷον οὐ πολεμοῦντες κατὰ τὴν γῆν᾽ οὐδὲ 
πόντιον ὕδωρ, οὐδὲ στόλους κατ᾽ ἀλλήλων . ἐπάγοντες. 
κενεὰν δὲ παρὰ δίαιταν, παρὰ τὰ κενὰ ξαυτῶν κρί- 

HA πὸ M M A , Ml ματα. ἃ. ἄμεινον δὲ «Ἀρίσταρχος. παρὰ τὰ μὴ πλήρη τὰ 
τῆς διαγωγῆς ἐκεῖ, οἷον εἴ τις λέγοι᾽ μὴ ἐργαζόμενοι οὔτε 
κατὰ γῆν οὔτε κατὰ ϑάλατταν δι᾽ ἔνδειαν. 

BcoEQ 1186. οὐ χϑόνα ταράσσοντες: οὔτε γεωργοῦντες οὔτε 30 
πλέοντες διὰ τὸ κενὰ αὐτοῖς εἶναι τὰ τῆς διαίτης. — f. ἐν 

CDEQ χερὸς δὲ ἀκμᾷ, τῷ καρπῷ τῷ ἀπὸ τῆς χειρός. σ΄. ἢ οὔ- 
τως οὐκ ἀροῦντες οὐδὲ σκάπτοντες τῇ ἀκμαζούσῃ χειρὶ 

€ , 1 , j , Α Ἁ 2 

BCEQ τῶν νέων καὶ δυναμένων ἐργάζεσϑαι. ἢ. τινὲς δὲ ἀλλη- 
γορικῶς ἀκούουσιν᾽ οὔτε πολεμοῦντες κατὰ γῆν οὔτε ἀλλή- 36 

[y δ 

8 1106. b EJ L. ἴσαις νύκτεσσιν C || αὐτοῖς χρόνον 66 αὐὖ- 
τοῖς χρόνοις D: τοῖς χρόνοις BCE 4 καϑ᾽ "4uJov Ὁ 6 &zo- 
βάλλει E 1 ἄλλως om. E|| τὰ ἀγαϑὰ E 8 κατ᾽ ἴσον scripsi: 
καὶ vig Ü καϑόσον Ἐ || ἐν ἄιδου om. C | φησὶ τοῦ ἡλίου om. E 

11. 12 καρπῷ b (V): χαρκῷ A** χαλκῷ AP* 13 αἰχμῇ 
Schneider: ἀκμῇ A ἀλκῇ b|| o? delevi 14 ταράσσοντες Schnei- 
der: ykp À 16 κενεὸν [κενὰ ego: κενὰ 18 λέγοι ego: λέ- 
y& ἢ ἐργαζόμενος: Schneider 20 ταράσσοντες)] παρὰ € 
21 αὐτῆς Ε || post διαίτης add. ὅ ἐστι παρὰ τὴν αἰτίαν τῆς πε- 
νίας C (cfr. sch. 116) 218αᾳ. εὐχερὸς δὲ ἀκμᾷ᾽ ἄλλως" τᾷ x. E 

99 δὲ om. CDQ || καρπῷ] κόπῳ Wakefield silv. crit. II 90 
χαλκῷ Mommsen suppl. p. 28 || &zó] ἐπὶ Oxon. τῷ ἀπὸ del. 
Schroeder 24.25 ἀκούουσιν ἀλληγορικῶς B 
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λοις στόλους ἐπάγοντες κατὰ ϑάλασσαν. [οὔτε ναυμαχοῦ- 
σιν} i ἄλλως οὐ χϑόνα ταράσσοντες: οὐ διὰ μό- CEQ 
χϑου καὶ καμάτου τὴν ἐπιϑυμίαν καρπούμενοι. οὐδὲ «γὰρ 
γεωργίᾳ προσέχουσιν ἀναταράσσοντες τὴν γῆν (τινὲς δὲ χερὸς 

6 ἀκμᾷ τὸ ἄροτρον ἢ τὸ δόρυ)" | οὐδὲ πόντιον ὕδωρ᾽ “ἀπὸ DEQ 
κοινοῦ τὸ ταράσσοντες᾽ ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ κατὰ ϑάλασσαν κιν- 
δυνεύοντες ἔχουσι τὴν ζωήν. τι06 

116. κενεὰν παρὰ δίαιταν: διὰ τὴν κενὴν καὶ. ἄπο- BDEQ 
ρον δίαιταν λέγει δὲ τὴν πενίαν᾽ οὐδὲ γὰρ παρὰ τὴν ai- 

10 τίαν τῆς πενίας. 
117a. τιμίοις: τοῖς τιμωμένοις ϑεοῖς. A 
117}. τιμίοις ϑεῶν: τῷ Πλούτωνι καὶ τῇ Περσε- ge'cDEQ 

φόνῃ. €. οἵτινες οὖν, φησιν, ἔχαιρον τοῖς δικαίοις, ἀπό- BCDEQ 
vog καὶ ἀβασανίστως καὶ ἀδακρυτὶ διάγουσι τὸν ὅλον αἰ- CDEQ 

15 ὥνα πρὸς τῷ μήτε ἀροτριᾶν μήτε ἐνθαλαττεύειν, ἀλλ᾽ ἐν 
ταῖς μακάρων νήσοις διάγειν. παρὰ τούτοις γὰρ διατρί- 
βουσι τοῖς τιμωμένοις ὑπὸ ϑεῶν, οἵτινες δίκαιοι ἦσαν 
ζῶντες. 

191a. τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον: οἱ ἀσεβεῖς. ἀπροσόρατον A 
40 δὲ, ἤτοι ὃν οὐκ ἄν τις ὑπομείνειε, δεινόν᾽ ἢ ἀνεπίδεικτον 

καὶ ϑεοῖς πόνον ἔχουσιν, οὐδὲ ὑπὸ ϑεῶν δυνάμενον προσ- 
οραϑῆναι. 

1 οὔτε ναυμαχοῦσι Β: τουτέστι ναυμαχοῦσιν ἃ ναυμαχοῦν- 
τὲς COrT. in ναυμαχοῦσιν et s. 8. οἵτινες C οἵτινες ναυμαχοῦσιν 
E, sed post ἄλλως. Seclusi 2 l om. C 4 προσέχοντες E 

4.5 χερὸς ἀκμᾷ C: χειρὸς ἀκμαῖον Ε || τινὲς δὲ τὸ x. &. διὰ 
τὸ ἄ. ἢ τὸ ὃ. εἶπον C 8 γενεὰν (y rubr.) E 9 γὰρ cor- 
ruptum; ft. ταράσσοντες cl. 90,14 et 20 9.10 παρὰ τῆς x. τὴν 
αἰτίαν E περί τινα αἰτίαν τῆς zx. Wakefield silv. crit. II, 90 περὶ 
τῆς αἰτίας τῆς π. Beck παρὰ τὴν δίαιταν τὴν πενίαν Horn de 
Ar. studd. Pind. n. 27 16 ταῖς DEO: ταῖς và» C || παρὰ 
τούτ(οις) Gb παρὰ τούτους ἢ: περὶ τούτοις E: παρὰ τοῦτο D -περὶ 
ταύταις C 17 τοῖς τιμωμένοις Mommsen suppl. p. 29: ταῖς 
τιμωμέναις Ὁ τοῖς τιμωρουμένοις DEO || ὑπὸ C: ὑπὲρ DO ὑπὸ 
τῶν Ε 19 τοὶ] τοῖς A (retin. Bergk) [|ἀπροσόρατον (alt.) ego: 
ἀπροόρ. 20 δὲ A?*: δὲ εἶπε A*^ || ὑπομείνοιεν: b || ἀνεπίδεκτον: 
b (V) 21 οὐδὲ b: οἱ δὲ Α oi δὲ οὐδὲ Schneider (7 οὐδὲ 
Bergk (retento infra προοραϑῆναι) δυνάμενοι: b (V) 
21. 22 προοραϑῆναι:Υ 
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cDEQ — 121b. τοὶ δ᾽ ὀκχέοντι πόνον: oi ἄδικοι πόνον ὑφί- 
στανται καὶ βαστάζουσιν ἀπροόρατον καὶ ἀπροσδόκητον, ὃν 

CEQ οὐδὲ προϊδεῖν οἷόν τέ ἐστιν. . ἢ ὃν οὐδεὶς ἰδεῖν ἐϑε- 
λήσει. d. λέγει δὲ ὅτι of δυσσεβεῖς ἀνεπίδεικτον καὶ ϑεοῖς 
πόνον ἔχουσιν, 0 ἐστιν οὐδὲ ὑπὸ ϑεῶν προσοραϑῆναι δυνά- 

00 μενον. 6. ἄλλως᾽ τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον: φοβερὸν, ὃν οὐ 
τολμᾷ τις προσβλέψαι. 

ge 1218 (ἀπροόρατον:) ἀπροσδόκητον. 
Bé — 122. (ὀκχέοντι:) ὑφίστανται. 
A 123a. ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν: τοῦτο Πυϑαγόρου φήσαν- 

τος ἔπηνεσε Πλάτων τὸ ῥῆμα, ὅτι τρίτον ἡ ψυχὴ δικαζο- 
μένη ἐν ióm, τρίτον εἰς σῶμα μετεμψυχοῦται, καὶ τοὺς 
τοσαυτάκις δικαιοπραγήσαντας ἐν βίῳ ἄγειν εἰς τὰς μακά- 
ρῶν νήσους καὶ παρὰ τὴν τύρσιν τοῦ Κρόνου, τουτέστι τὰ 
τείχη καὶ τὴν τοῦ Κρόνου βασιλείαν. λέγει δὲ τὰς μακά- 
ρῶν νήσους περιφραστικῶς. — b. εἰς τρίς: ἤτοι ἀριϑμῷ, 
ἢ ἀντὶ τοῦ πολλάκις. 6. ὅσοι ἐδυνήϑησαν ἐν γῇ καὶ ἐν 
δ ΟΣ ὡς παρὰ Πλάτωνι (Phaedr. 249 a?)' ἡ ἐς τρὶς 
ἀδόλως φιλοσοφήσασα ψυχή. 

BcDEQ 1284. ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐς τρίς: ὅσοι δὲ τρίτον 
ὑπέμειναν ἐν ἑκατέρῳ τόπῳ μείναντες, ἔν τε τῷ ὑπὲρ γῆν 
καὶ ὑπὸ γῆν, ἀπέχεσϑαι τῶν ἀδίκων ἔργων καὶ δίκαια πράτ- 
τειν. ἐστάλησαν ἣν ὁδὸν ἔταξεν ὁ Ζεὺς, ἣν μακάρων νῆσον 
ὀνομάζουσιν" ἣν δὴ Κρόνου τύρσιν προσηγόρευσεν. 5. ἄλ- 
Àoc' ὅσοι δὲ ἐκαρτέρησαν μέχρι τριῶν μετεμψυχώσεων εἰς 
ἑκάτερα τὰ μέρη, εἴς τε τὸν ἐν "didov μετὰ ϑάνατον εἷς τε 
τὸν τῆς ζωῆς χρόνον, δίκαιοι γενέσϑαι δικαίως καὶ τὴν 

1.1. τοὶ δ᾽ ἀπροόρατον € || ἐκχέοντι E (cfr. ΕΞ' στάξουσι, quod in 
βαστάξζουσι corr. m. rec.) | oí ἄδικοι πόνον om. ἢ 2 βασανίξου- 
cwE 8.4 ἐθελήσοι 0Ὸ 4 ὅτι οἱ 66: ὡς oi C τοὺς E || ἀνεπί- 
δεχτον E — 5 ὑπὲρ Ε || προοραϑῆναι Cb 6 ὃν ego: 0 0" ὧδ 

11 Πλάτων] Πίνδαρος Schroeder 12 &óov b 18 ἐν βίῳ (xal 
ἐν “Αιδῃ ) Schroeder || &yew A: ἄγει Schneider ἄγειν τὸν Δία ὃ. Sed 
enim totus locus corruptus est 16 ἀριϑμῷ ego: ἀριϑμοῦ À 
ἀρνϑμὸν Schneider 18 lac. indicavi 20 ἐς τρίς om. DO || τρί- 
tov] ἐκ τρίτου b — 22.23 πράσσεινΒ 28 ἣν ὁ Z. ἔταξεν ὁδὸν 
DE 24 προσηγόρευσεν B? €: -σαν B?2DEQ 25 ἐμψυχώσεων Bv 

26 τὸν] τὴν, E — 27 δικαίως corruptum; an τελείως ἢ De b vid. 
ad p. 93,1 || καὶ] ve C 

10 
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ψυχὴν ὁσίαν φυλάξαι, οὗτοι ἐστάλησαν εἰς ἣν ἔταξεν ὁ Ζεὺς, 
ὅ ἐστιν εἰς τὰς μακάρων νήσους, ἔνϑα Κρόνος ἔχει τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν ἐν αἷς νήσοις πλησίον οὔσαις τοῦ ὠκεανοῦ αἵ 
πλεῖσται καὶ ἡδεῖαι αὖραι τέρπουσαι πνέουσι, καὶ τὰ ἐν 

s αὐταῖς ἄνϑη ὡς χρυσὸς στίλβει, τὰ μὲν ὄντα ἐκ τῆς γῆς, 
τὰ [δὲ] ἐκ τῶν δένδρων τῶν ἐν τῇ χέρσῳ. τὰ δὲ ἐκ τῆς 
τῶν ὑδάτων ἀπορροίας τρεφόμενα, οἱονεὶ ῥόδα, ὑάκινϑος, 
ἴα᾽ ταῦτα γὰρ ὕδατι τρέφεται ἐξ ὧν ἀνϑέων oí δίκαιοι 
ταῖς ἑαυτῶν χερσὶν ὅρμους πλέκουσι καὶ στεφάνους. ἐν- 

10 δείκνυται δὲ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τέρψεως. τὴν δὲ τῆς μετ- 
ἐμψυχώσεως γνώμην Πυϑαγόρας πρῶτος εἰσηγήσατο, ᾧ νῦν 
ὁ Πίνδαρος ἀκολουϑεῖ. 

124. (ἑκατέρωϑιι:) ἔνϑεν κἀκεῖϑεν. voO:v.... Be 
1208. ψυχὰν, ἔστειλαν: ἐτελείωσαν. b. παρὰ τὴν BDEQ 

15 Κρόνου βασιλείαν ἐτελείωσαν, ἤνυσαν, ἐπορεύϑησαν. ' 
e. Διὸς δὲ 000v, ἣν ἔταξε τοῖς δικαίοις. ἃ. τὴν ὑπὸ 
Διὸς δεδειγμένην αὐτοῖς. ^ e. ἢ τὴν ὑπὸ τοῦ Διὸς νομο- 
ϑετηϑεῖσαν. ^ f. λέγει δὲ πρὸς τοῦ Διὸς κρίνεσϑαι τοῦτον᾽ 
τὸν γὰρ ἑἕκατέρωϑεν μείναντα ἀναμάρτητον εἰς τὰς τῶν 

20 μακάρων νήσους πέμπεσϑαι. 
126 g. (ἔτειλαν:) ἐτελείωσαν. gs! 
127a. ὁδὸν παρὰ Κρόνου: ἐτελείωσαν. παρὰ τὴν A 

τοῦ Κρόνου βασιλείαν. κυρίως δὲ τύρσιν τὸ τεῖχος. 
197b. τύρσιν: πόλιν. κυρίως δὲ τὸ τεῖχος. | λέγονται 

855 δὲ πρῶτοι Τυρδηνοὶ τὴν τῶν τειχῶν κατασκευὴν εὑρηκέναι. 

BE'CDEQ 
CDEQ 

sch. 126 h. Greg. Cor. 681 ἔτειλαν ἀντὶ τοῦ ἐστείλαντο. 
24 sch. Lycophr. 717 

1 ὁσίως 60 καὶ τὴν ap. δικαίως καὶ ὁσίως b || εἰς ἣν — 2 ἐστιν 
om. D 2 τὰς BCE: τὰς τῶν DO || ὁ Κρόνος CDQ 2.8 τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν Β: ἐκεῖσε τὴν οἴκησιν Ὁ τὴν ἐκεῖσε (ἐκεῦϑεν C) οἴκησιν 
CEQ 3 ὖσαις] ἦν E 4 τέρπουσι πνέουσαιν | τὰ om. E 6 δὲ 
del. Mommsen suppl. p. 31 7 οἱονεὶ -- 8 τρέφεται om. D 
8 ὕδασι τέρπεται (-ονται) QU (τέρπεται et E?) 11 à — 12 &xo- 
λουϑεῖ om. D 18 ft. ἄνωϑεν “(καὶ κάτωϑεν) 14 ψυχὰν] om. 
0α ψυχὰς E | ἔτειλαν v | παρὰ DQ (Beck e conj): περὶ BEv 
14.15 τὸν «Κρόνον 5.0. 15 βασιλέα 0 | ἐτελείωσαν om.D 16 δὲ 
om. DO || ἣν ὁ Ζεὺς ἔταξε D [|ἄλλως ante τὴν praem. DO || ὑπὸ 
00: τοῦ BEv 18 δὲ om. D || τούτους 3 25 δὲ] γὰρ Ob 
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A 128. μακάρων: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (ὃ 567) 

ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο. λιγὺ πνείοντας ἀήτας. 

DEQ 129. ὅτι ἐν τῷ ὠκεανῷ oí τῶν μακάρων νῆσοι λέγον- 
ται xc9' Ὅμηρον᾽ φησὶ γάρ (ὃ 568) 

ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους. 

cpEQ 1808. ἄνϑεμα δὲ χρυσοῦ: λείπει τὸ ὡς, ἵν᾿ ἢ ὡς 
BE'CDEQ χρυσοῦ φλέγει &vOw. — b. ἢ οὕτως τὰ δὲ ἄνϑη λάμπει 

ὡς ἀπὸ χρυσοῦ. 
Α 182.8. τὰ μὲν χερσόϑεν: διέστειλεν ἀπὸ τῶν δένδρων 
τὰ κατὰ τὴν γῆν βλαστήματα. Ὁ. ἄνθη ἀπὸ δένδρων" 
ἐλαίας. μυρσίνης, κισσοῦ. κατὰ γῆν ἄνϑη᾽ ἴα καὶ κρόκος. 
c. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ στελέχους καὶ χωρὶς ὕδατος ἀνϑεῖ, τὰ 
δὲ χαμαίξζηλα ἐπαρδευόμενα διατηρεῖται ϑάλλοντα καὶ ἀκμαῖα. 

BcDbEQ 1824. τὰ μὲν χερσόϑεν: διέστειλεν ἀπὸ τῶν δένδρων 
A «| - , , M] , » , τὰ κατὰ γῆν βλαστήματα, τουτέστι τὰ χρείαν ἔχοντα ἀρ- 

δεύεσϑαι. 
A 135a. ὅρμοισιν: ἐν τοῖς ὅρμοις.. τοῖς ἑλίγμασιν τὰς 
κεφαλὰς στεφανοῦνται καὶ τὰς χεῖρας. ^ b. κατ᾽ ἐναλλαγὴν 
δὲ πτώσεως εἶπεν, ἀντὶ τοῦ χερσὶν ἀναπλέκουσιν ὅρμους καὶ 
στεφάνους. 

BDEQ — 135c. ὅρμοισι τῶν χέρας: ὅρμους ἀντὶ τῆς αἰτια- 
τικῆς τῇ δοτικῇ ἐχρήσατο. ἃ. ὅρμοις [οὖν] λέγει τοῖς 
ἑλίγμασιν, οἷς τὰς κεφαλὰς στεφανοῦνται καὶ τὰς χεῖρας. 

BCEQ e. ὅρμοισι, τοῖς ἐνέρμασιν, οἷς τὰς χεῖρας στεφανοῦνται 

20 

καὶ τὰς κεφαλάς. — f. ἢ τῶν ἀνϑῶν ταῖς χερσὶν ὅρμους 35 
ἀναπλέκουσι καὶ στεφάνους. 

coEQ 1878. βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσι: βουλαῖς δικαίαις. τέτακται 

γὰρ οὗτος, ὡς καὶ Πλάτων λέγει (Gorg. 526 c), τοὺς δικαίους 
πέμπειν εἰς τὰς μακάρων νήσους. 

8---ὃ cfr. Tricl. p. 134, 1 Ab. 3.4 λέγονται EQ: λέγεται 
εἶναι D: 5 ἀναψυχὴν ἀνθρώποις 06 — 7 gà. τὰ ἄνϑη C || ἢ o9- 
vog.et δὲ om.B 11 κατὰ γῆν ego: καὶ τάδε || ἔα καὶ A: ἴσαν. 
Red. 14 τὰ μὲν χερσόϑεν Ό: τὰ. uiv χρυσόϑεν BDE διὰ δὲ 
τοῦ χερσόϑεν C. 17 ἑλίγμασιν Schneider (V): αἰνίγμα(σιν) 
21 ὅρμους] ógue E. 22 οὖν B δὲ DEQ: seclusi — 24 ἄλλως 
praem. EQ || ἐν ἕρμασιν B 28 οὕτως Ε΄! πλάτην E 29 τὰς 

| τῶν Lax. 
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187b. ἄλλως᾽ βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσιν: ὡς τοῦ 'Paóo- BCEQ 
μάνϑυος τοῦτο τοῖς δικαίοις παρεχομένου ὑφίσταται γὰρ 
αὐτὸν τῶν μαχάρων ἄρχοντα νήσων. 6. ἢ ὡς τούτων 
μεταλαβόντων φύσεως δαιμονίας. οἵτινες ὀρϑοὶ κατὰ βου- 

5 λὴν καὶ δίκην τὸν τρόπον ἔχοντες, ὡς καὶ ὁ ἱΡαδάμανϑυς. 
d. ἢ συγχωροῦντος τοῦ ῬΡαδαμάνϑυος" οὗτος γὰρ δικαιονο- 
μεῖ τοῖς ἐν “Διδου. 6. ἢ οὕτω᾽ βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσι ABCDEQ 
Ῥαδαμάνϑυος᾽ ὁ γὰρ 'Ῥαδάμανϑυς δικαιονομεῖ τοῖς κάτω 
ὑπηρετῶν τῷ Κρόνῳ. 

10 1888. ὃν πατὴρ ἔχει ἕτοιμον: τὸν δίχα τοῦ κλη- BCDEQ 
ϑῆναι ἐλϑόντα. Ὁ. ὅντινα Ῥαδάμανϑυν ὃ πατὴρ πάντων 
Κρόνος. 0. τῆς Γῆς παῖς, ὃ ἀνὴρ τῆς τὸν ὕπατον ἐχούσης 
ϑρόνον Ῥέας. ἕτοιμον καὶ ἀχώριστον ἔχει πάρεδρον. | Gvy- BDEQ 
καταλέγονται δὲ ἐν τούτοις τοῖς δικαίοις O0 τε Κάδμος καὶ 

15 ὁ Πηλεύς. 
140a. πόσις: ὃ μὲν ᾿ΑΔρίσταρχος πόσιος γράφει ÓA 

πάντων καὶ τὸν Δία ἀκούει συμπότην εἶναι τοῦ ᾿Ραδαμάν- 
Ovoc. ὁ δὲ Δίδυμος ἐπὶ τοῦ Κρόνου καϑιστᾷ τὸν Aóyov: 
ὃν ὁ πατὴρ πάντων ὁ Κρόνος ἕτοιμον καὶ ἀχώριστον ἔχει 

30 πάρεδρον, πόσις ὧν Ῥέας, παῖς δὲ τῆς ὕπατον ἐχούσης 
ϑρόνον τῆς Γῆς εἷς γὰρ τῶν Τιτάνων ὃ Κρόνος. οἱ Γῆς 

1 ἄλλως om. B 8 αὐτὸν Ο0ΡἘ6 (Beck. e conj.): αὐτῷ Bv 
αὐτῶν C** | ἄρχοντ(ι) B τ οἵτινες ΒΕ: οἵ εἰσιν UO 7 1 
οὕτω — ὀρϑαῖσι om. Α ἢ otro om. D 8 δικαιονομεῖ τοῖς 
κάτω Beck: δικαιονομεῖ τοῖς ἐν Ἅιδου καὶ διακονεῖ D διακονεῖ 
τοῖς κάτω ΒΌΕΘ διακονεῖ τοῖς ἐν Ἄιδου A 10 l. ἕτοιμον πά- 
— C | ἔχει] ἔχει γᾶς Ὁ ἔχει γῆς 0 || ἕτοιμον --- 11 ἐλϑόντα 

D 16 πόσιος] “ιὸς Lehrs p. 11. ,,Legit Aristarchus πό- 
eig Bergk 16.17 ὁ πάντων om. Lehrs 17 τοῦ Διὸς et τὸν 
ἱΡαδάμανϑυν Lehrs Il ̓ Ῥαδαμάνϑυος (xal τὸν πόσιν. δεσπότην» 
Bergk 18. sq. ὁ δὲ 4ióvnog: καϑιστᾷ τὸν Κρόνον οὐκ Óvo- 
μάσας Lehrs ὁ δὲ z. ἐπὶ τοῦ ϑρόνου καϑιστᾷ τὸν Κρόνον. (ὃν 
ὁ μέγας cett.) lans. Schmidt Pind. ol. Siegesges. p. OXVIII; 
aliter id. ind. lect. Jen. 1879, p. 11 18 λόγον Gerhard: Aeóvor 

19 ὃν ὁ Horn de Ar. studd. p. 20: ὀνομάσας A ὃν ὁ μέγας 
Schneider ὕντυνα Ῥαδάμανϑυν Gerhard 20 πόσις ὧν Ῥέας] 
παῖς ὧν Γέας (ut l. sit) Lehrs | παῖς δὲ ante 21 τῆς Γῆς trp. 
Hom 21 9eóvov Red.: yo(óvov) A τῆς Γῆς" εἷς M. Schmidt 
1L 1l. (s: εἷς ἐστι Lehrs): τῆς πίσης Α ἐπὶ γῆς Hartung || 
Κρόνος M. Schmidt: χρ(όνος) A. ϑρόνος Red. 
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εἰσιν υἱοί. ϑρόνον δὲ αὐτὴν μέγιστον εἰληφέναι ὡς πάντα 
φέρουσαν καὶ τοῦ κόσμου νομιξομένην εἶναι [ϑεῶν] τροφόν" 
ὡς καὶ ὃ ποιητής᾽ ξείδωρον ἄρουραν. ^ b. ἔνιοι πόσιν 
ἤκουσαν τὸν συμπότην. 

? M ? , 3 - 

BCDEQ 142. ἐν τοῖσιν ἀλέγονται: ἀριϑμοῦνται. συγκατα- 
λέγονται ἐν τοῖς εὐσεβέσι τοῖς κατοικοῦσι τὰς τῶν μακάρων 

3 M j ? , ji e / , 3. ὦ» 
νήσους. καὶ τὸν Αχιλλέα δὲ ἡ μήτηρ τεϑνηκότα αὐτόϑι 
» , M ^ 1 M Ἁ 2t "n ἤγαγεν, ἐπειδὴ τοῦ Διὸς τὴν ψυχὴν ἔπεισεν ἱκεσίαις. 

A 146a. ἄμαχον: ἀκαταμάχητον. ἀκαταγώνιστον. 
b. (ἀστραβῆ: ἀμετάτρεπτον. οὐ διδόντα εἰς φυγὴν τὰ 
νῶτα. ἀκίνητον. ἀσάλευτον. | c. κίονα δὲ οὐ στύλον λέ- 
ye ἀλλ᾽ ἔστι παντὶ οἴκῳ τόπος στύλος λεγόμενος, ἐφ᾽ οὗ 
κεῖνται οἱ πινσοὶ καὶ λέγεται ὅλην ἔχειν τὴν οἰκίαν. 

BcbEQ 1464. ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα: μεταφορικῶς εἶπεν. 
, ^ N Li c , N Α M [u , £ ἀστραβὴς δὲ λέγεται ὁ ἰσχυρὸς καὶ μὴ ῥαδίως συστρεφόμε- 
vog. 8. ἄστρεπτον καὶ ἀμετακίνητον᾽ καὶ ἔστι κατὰ μετά- 

» -- , M - 1 ? M “ Lf 2! ' 
ϑεσιν τοῦ t εἰς τὸ ἃ καὶ ἀποβολὴν τοῦ λ᾽ ἔστι γὰρ 
ἀστρεβλῆ. ^ f. οἷον ἄστρεπτον, ἀστραφῆ. 

A 147a. Κύκνον τε: τὸν Ποσειδῶνος καὶ LAomoAégc: 
τὸν γὰρ Ἄρεως ἀνεῖλεν ὃ Ἡρακλῆς. Ὁ. τὸν δὲ Κύκνον 
Σκαμανδροδίκης, ἄλλοι δὲ Καλυκίας φασί. 

BoEQ 1476. Κύκνον ve ϑανάτῳ: παραδέδωκε. — d. τὸν Πο- 

146g. EM 159,48 ἀστραβὴς, ὁ ἄτρεπτος. Πίνδαρος" ἄμα- 
χον ἀστραβὴῆ κίονα" παρὰ τὸ στρέφω, στρεφὴς, καὶ ἀστραβὴς 
κατὰ τροπήν. Zon. 314 21 sch. B 4 88. sch. Theocr. 16, 49. 
Hyg. f. 157 

1584. αὐτῆς μέγ. εἴληφεν ὡς 7. φερούσης καὶ τοῦ *. νομι- 
ξομένης εἶναι καὶ ϑεῶν τροφός (Ὁ) Hartung 1 αὐτὴν b: αὐτοῦ} 
εἰληχέναι Bergk 2 ϑεῶν del b: ϑεῶν AP ϑεῶν φύσιν A'* 
ϑεὸν Schneider ἐκ ϑεῶν Lehrs xol ϑεῶν (praeeunte Hartungio) 
Bergk 5 1. om. C ||ἀριϑμηϑῆναι E 10 οὐ O10. A: εἰσδιδ. 
Red. 11 στῦλον b 12 στύλος] an xíov? [17 τὸ om. CDE || 
ἀποβολῇ CD 18 οἱονεὶ DE || ἄστρεπτον ΒΌ ἄστρεπτον καὶ EQ 
ἄστρεπτον καὶ Guevo ...(absciss)ov D | ἀστραφῆ ego: ἀστρεφῇ C 
ἀστραβῆ BDEQ 119 Ποσειδῶνα: V || Ὡρπαλέης] ἡ in ras. 2 litt. 

21 Calyce Hyg., sch. Th. et Il. || φησί: ego 22 παραδέ- 
δωκε ΒΕ: παρέδωκε D πόρε: παρέδωκε (|| τὸν om. E 

I 
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σειδῶνος καὶ Σκαμανδροδίκης᾽ of δὲ “Φρπάλης. 6. KoxvoiBCDEQ 
δὲ δύο, ὁ μὲν "άρεος. ὃ δὲ Ποσειδῶνος" καὶ τὸν μὲν "Aotog 
κακῶς τὰ περὶ Θεσσαλίαν διαϑέντα ᾿Ηρακλῆς ἀπέκτεινε, τὸν 
δὲ Ποσειδῶνος ᾿Δ4χιλλεὺς στρατευσάμενον καὶ συμμαχοῦντα 

5 τοῖς Τρωσίν. 
148. ᾿Δοῦς τε παῖδ᾽ Αἰϑίοπα: τὸν Μέμνονα, τὸν BCDEQ 

Τυϑωνοῦ τοῦ “Ἰαομέδοντος καὶ Ημέρας. ταῦτα δὲ λέγουσιν 
οὗ τὰ us9' Ὅμηρον γράψαντες oUro' Τυϑωνῷ γίνονται ἐξ 
Ἡμέρας παῖδες δύο, Μέμνων καὶ ᾿Ημαϑίων. καὶ Μέμνων 

10 μὲν ἀνῃρέϑη ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως, ᾿Ημαϑίων δὲ ὑπὸ ᾿Ηρακλέος 
κατὰ τὴν ἀπέλασιν τῶν Γηρυόνου βοῶν. 

150a. ὠκέα βέλη: ἀλληγορεῖ ἀπὸ τῶν τόξων μετα- A 
φέρων ἐπὶ τὰ ποιήματα᾽ φαρέτρα μὲν γὰρ ἡ διάνοια, βέλη 
δὲ οἵ λόγο. — b. Σκυϑικὰ δὲ βέλη và ποιήματα λέγει" εἰώ- 

15 ϑασι γὰρ οὗ Σχύϑαι ὑπὸ τὸν ἀγκῶνα τὰ βέλη βαστάζειν, 
oí δὲ ἐκεῖ Κρῆτες κατὰ τῶν ὥμων. 

150c. ὠκέα βέλη: τροπικὸς ὃ λόγος᾽ βέλη δὲ τοὺς SCDEQ 
λόγους εἴρηκε διὰ τὸ ὀξὺ καὶ καίριον τῶν ἐγκωμίων" φα- 
ρέτρας δὲ, τῆς διανοίας. τὸ δὲ ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὡς πρὸς τὸ 

30 φαρέτρας ἀκουστέον. οὕτω καὶ 0 βουκόλος (17, 80) ὑπω- 
λένιόν τε φαρέτρην λέγει. d. ἄλλως᾽ πολλά μοι ὑπ᾽ Q 
ἀγκῶνος: ἀντὶ τοῦ πολλὰ λέγειν ἔχω. βέλη δὲ εἴρηκε τὰ 
ποιήματα. 

152a. φωνᾶντα συνετοῖσιν: ἀκουστὰ τοῖς συνε- A 
95 τοῖς. — b. ἀντὶ τοῦ φανερὰ. σαφῆ καὶ ἐκτιϑέμενα. ο. 0 δὲ 

1—5 508. Ar. Ran. 963. — Thom. 136, 18: 40ύο Κύκνοι 
ἐγένοντο, ὁ μὲν Ἴρεος υἱὸς ὁ ἐν Θετταλίᾳ τοὺς παριόντας λοχῶν 
καὶ ἀποκχτείνων, καὶ βουλόμενος ταῖς κεφαλαῖς ναὸν ἀνεγεῖραι 

τῷ πατρὶ, ὃν Ἡρακλῆς ἀπέκτεινεν. ὁ δὲ Ποσειδῶνος, ναῦς ἔχων 
καὶ συμμαχῶν τοῖς Τρωσὶν, ἱστάμενος ἐν “στενῷ τῆς ἐκεῖ ϑαλάοσ- 
σης καὶ οὐκ ἐῶν τοὺς “Ἕλληνας ἀποβῆναι, ὃν ἀχιλλεὺς ἀπέκτεινεν. 

6 sch. Ar. Ran. p. 531 Di. 8 Tzetzes ad Lyc. 18 

9 διατεϑέντα E 6—11 cfr. Thom. 137, 7 9 Ημαϑίων 
BD 10 Agàéog B 11 τὴν] τῶν B* | ἀπελασίαν E 16 ἐκεῖ 
corruptum, om. Red. 18.19 φαρέτρας (I: φαρέτρης 21 φα- 
ρέτραν v 24 gov&vt ἀσυνετοῖσιν 

ScHOL. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 1j 
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᾿Δρίσταρχος οὕτω᾽ διάδηλά φησιν ὁ Πίνδαρος τοῖς συνετοῖς 
τῶν ἀνθρώπων εἶναι, εἰς δὲ τὸ κοινὸν ἀγόμενα ἑρμηνέως 
χρήξειν τοῦ σαφηνίξοντος αὐτὰ, ὡς οὐ πᾶσι καταδήλως 
φράζων᾽ ὥστε τοῖς μὲν σοφοῖς σοφὰ διαλέγεσϑαι καὶ μὴ 
ἔκϑεσμα, τοῖς δὲ ἰδιώταις μὴ κατάδηλα γίνεσϑαι. ἃ. τινὲς 5 
δὲ ὅτι πολλὰ ἔχων λέγειν, εἰς τὸ πάντα εἰπεῖν καὶ διατί- 
ϑεσϑαι προσδεῖται ἑρμηνέων᾽ ὡς Ὅμηρος (B 488) πληϑὺν 
δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε μυϑήσομαι. 

00  152e. φωνάεντα: φωνὴν ἀφιέντα παρὰ σοφοῖς καὶ 
σαφῆ. 10 

BcDEQ 153a. ἐς δὲ τὸ πᾶν ἑρμηνέων χατίζει: εἰς δὲ τὸ 
κοινὸν καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ χυδαιοτέρους ἐρχόμενοι 
ἑρμηνείας χρήξουσιν. b. ἤτοι περὶ τῶν “ποιημάτων ἑαυτοῦ 
διαλέγεται" οἶδε γὰρ ὅτι πολλῇ ἱστορίᾳ κέχρηται καὶ σχήμα- 
σιν ἐξηλλαγμένοις καὶ φράσει ποικίλῃ" ἔχει γὰρ ὑπερβατὰ 15 
πολλά. τὰ ποιήματα οὖν μου, φησὶν, ἑρμηνέων χρήζξει. 
e. οἷον, οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ χρήξει ἑρμηνέων αὐτὸς yàg οὐ 
δύναται διὰ τὸ πλῆϑος ἐξειπεῖν πάντα. ὅμοιον δέ ἐστι 
τῷ (B 488) 

πληϑὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω. 530 

A 154a. ὁ πολλὰ εἰδώς: ὃ τῇ φύσει πολύπειρος καὶ 
εὑρετικὸς, οὗτός ἐστιν Ó τῷ ὄντι σοφὸς, καὶ μὴ πάντα δι- 
δαχκτὰ ἔχων. 

BCcDEQ — 154b. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδώς: ὁ λόγος γνωμικός᾽ καί 
φησι, σοφός ἐστιν ὃ πλεῖστα ἐπιστάμενος ἐκ φύσεως, Ó φύσει 95 
πρός τι ἔχων. τῶν γὰρ μανϑανόντων οἵ ἐκ φύσεως ἔμπειροι 
βελτίους. ἐπειδὴ καὶ πρεσβυτέρα τῶν μαϑημάτων φύσις. 
6. οἵ δὲ ἀπὸ μαϑήσεως βουλόμενοι ἠχεῖν καὶ ἐκ πολλῶν 

1 διάδηλα scripsi: διαγρ(άψας ) Α cp. obscuro 2 ἀγο- 
μένην: b 4 σοφὰ] σαφῆ Schroeder — 5 ἔκϑεσμα vitiosum ? || 
κατάδηλα A?*: κατάδηλα λέγεσϑαι A** 7 προσδεῖσθαι: ego 
11 ἐς δὲ τὸ πᾶν om. BC | εἰς óà — 18 χρήξουσιν post 18 πάντα 
C. praem. ἄλλως 18 ἑρμηνέως Ε 14 ὅτι] οὕτως E 
16 οὖν μου φ. CE: μου οὖν φ. DQ οὖν φ. τὰ ἐμὰ Βν 18 δύ- 
ναται B: δύναμαι ἢ δύνασϑαι CDE || ὅμοιον --- 20 ὀνομήνω post 
158 € 21 εἰδώς] εἰδὼς gv& E — 25 φησι om. Bv || πολλὰ Bv || 
φύσει CDEO: φύσιν Bv 27 ἡ φύσις BCv 
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συνείροντες. Ov τρόπον καὶ oí κεκράκται κόρακες xal μάτην 
φλυαροῦντες, ἀτελῆ καὶ περιττὰ καὶ ἀσύνετα φϑέγγονται 
πρὸς τὸν συνετὸν καὶ ϑεῖον ὄρνιν τοῦ Διὸς τὸν ἀετὸν 
ἀντιβοῶντες. ἀσοτείνεται δὲ πρὸς τὸν Βακχυλίδην᾽ γέ- 

5 yove γὰρ αὐτῷ ἀνταγωνιστὴς τρόπον τινὰ καὶ εἰς τὰ αὐτὰ 
καϑῆκεν. 

1878. κόρακες: oiov, ὡς κόρακες πρὸς ἀετὸν ἀντι- A 
βοῶντες, οὕτως οἵ μαϑόντες πρὸς τὸν φύσει σοφόν. αἰνίτ- 
verat Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην, ἕξαυτὸν λέγων ἀετὸν, 

10 κόρακας δὲ τοὺς ἀντιτέχνους. b. τοὺς εὐφυεῖς ἀετοῖς 
παραβάλλει, τοὺς ἀφυεῖς κόραξιν. τὸ γὰρ γαρύετον δυικὸν 
οὐκ ὀρϑῶς κεῖται, οὐδὲ τηροῦσι πάνυ τὸ τοιοῦτον οἵ ποιη- 
ταὶ οὗτοι. 164 

158a. ἄκραντα γαρύετον: oí φύσει χρώμενοι λαμ- BCDEQ 
15 προί᾽ οἵ δὲ μαϑόντες ἄκραντα γαρύειν ἥσσονές εἶσι τῶν 

καϑ᾽ αὑτοὺς 0 τι δήποτε μαϑόντων ἢ ἐπισταμένων. Ὁ. τὸ 
[δὲ] γαρύετον κακῶς" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ δυϊκοῦ βούλεται ἡ 
λέξις, οὐδὲ ὑπὲρ δύο κοράκων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πολλῶν. c. ὥσπερ 
κόρακες πρὸς ἀετὸν φιλονεικοῦσιν, oL διδακτοὶ πρὸς τοὺς 

20 φύσει αὐτοδιδάκτους. αἰνίττεται δὲ εἰς Σιμωνίδην. τ1605Ὲ 
d. εἰ δέ πως εἰς Βακχχυλίδην καὶ Σιμωνίδην αἰνίττεται, 00 

καλῶς ἄρα ἐξείληπται τὸ γαρύετον δυικῶς. καὶ οὕτως ὄν- 
τως ἔχει ὃ λόγος. 

1004. σκοπῷ τόξον: μεϑέλκων ἑαυτὸν ἐπὶ τοὺς ἐγ- 
25 χωμιαζομένους φησίν᾽ ἐπὶ τὸν σκοπὸν ἐπίτεινον τὸ τόξον. 

m» 

11 Gregor. Cor. p. 218 S. 

6 καϑῆκεν BCE: x. αὐτός Ὁ κ. αὐτόν ἃ x. αὑτόν Gb 
7 ἀετὸν AP: ἀρετὴν A* 7.8 ft. ἀντιβοῶσιν 10 ἀετοὺς: 
Gerhard 11 παραβάλλει ego (παραβάλλων Gerhard): περιβαλ- 
λων || ft. γὰρ del. (cfr. 17. 22) 14 λαμπροὶ --- 16 ἐπισταμένων 
om. D 15 γαρύοντες cj. Mommsen suppl. p. 34 (γαρύον Q*^) 

17 δὲ BCE: γὰρ DGO; seclusi | κακῶς BCE: κακῶς A£yov- 
σιν εἰρῆσϑαι D κακῶς τινες λέγουσιν εἰρῆσϑαι GQ || οὐδὲ BE: 
οὐ 006 19 φιλονεικοῦσι πρὸς ἀετὸν Β 20 αἰνίττεται δὲ 
εἰς Z. om. DO 22 τὸ GO: τὸ γὰρ D 24.95 ἀπὸ τῶν £j- 
κωμιαζομένων: ego 

g- 
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BDEQ — 160b. ἔπεχε νῦν σκοπῷ: μεϑέλκων ἑαυτόν gmow: 
ἐπὶ τὸν σκοπὸν στῆσον τὸ τόξον. i&1E 

BcDEQ — 160c. ἔπεχε νῦν σκοπῷ: ἐπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς 
ἑαυτὸν καί φησὶν ὅτι, ἐπάνελϑε εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς σου σκο- 
πὸν καὶ τὴν σπουδὴν τὴν περὶ τοὺς Θήρωνος ἐπαίνους. 
δι᾿ ὅλου δὲ τὴν τοῦ τόξου ἐφύλαξε τροπήν. ἃ. τὸ δὲ 
τίνα βάλλομεν, τίνα ἔχομεν ϑαυμάσαι ἐκ τῆς ἰδίας δια- 
νοΐας. 1609E 

BCDEQ — 161a. τένα βάλλομεν, δηλονότι σκοπόν; τὸν νικη- 
φόρον. μήποτε δὲ βέλτιον ἀκούειν σκοπὸν, τὴν ᾿ἀκράγαντα. 
καὶ γὰρ ἐπιφέρει" ἐπί τοι 'ἀκράγαντι τανύσαις. — b. ἐκ 
δὲ τούτου σημαίνει τὸν εὔκαιρον καὶ εὔστοχον λόγον. 

A 162a. ἐκ μαλϑακᾶς: ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μαλϑακὴν φρένα, 
ἐπεὶ παρέβαλε τῷ τόξῳ καὶ τοῖς βέλεσι τὰ ποιήματα, κατὰ 
μέρος, ἵνα μὴ ἡ ἐκ τραχύτητος, ἔκ προσηνοῦς φησι φρενὸς 
τὸν ὕμνον ἀφεϑήσεσϑαι. 166 

BCDEQ — 162b. ἐκ μαλϑακᾶς αὖτε φρενός: τοῦτο εἶπε ϑερα- 
πεύων τὸ σκληρὸν τοῦ λόγου. τὸ γὰρ ἀπὸ τόξρυ βάλλειν, 
ὥς φησι, δύσφρονός ἐστι κατὰ τοῦ βαλλομένους c. τῆς 
[οὖν] προσηνοῦς καὶ οὐ πολεμικῆς διανοίας. 1665 0 

B! — 163. (εὐκλέας:) τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς ὕμνους. 
A 164a. ἱέντες; ἐπί τοι: ἐπὶ σκοπὸν τὴν ̓ Δκράγαντα τείνας 
τὸ τόξον μεϑ᾽ ὕρκου λέξω τὸ ἀληϑὲς καὶ ἀποφανοῦμαι. 160 

BDEQ — 164b. ἐπί τοι ᾿κράγαντι τανύσσαις: τοῦτο ὡς ἐν 
συννοίᾳ γενόμενος καὶ μαϑὼν τίνα ὀφείλει ἐγκωμιάσαι φησίν, 
ὅτι ἐπὶ τῇ ᾿Ακράγαντι τῇ πόλει τοῦ Θήρωνος λέγει τὸ τόξον, 
ὅ ἐστι τὸν λόγον. τείνειν. 

1 σκοπῷ DO: om. B σκοπῷ τόξον E 2 στῆσον ego (Ἀ): 
στῆσα Ὁ ἔστησα ΒΕν ἔστησε ἃ 8 ἔπεχε νῦν σκοπῷ B(O): 
ἄλλως ἔπεχε E ἄλλως DO || ἐπέστρεψε B: ἀπέστρεψε ὅ περὶ 
τοὺς Θήρωνος B: εἰς τοὺς περὶ Θήρωνος (-να C) C(D)U εἰς τοὺς 
τοῦ Θήρωνος E 6 τὴν om. E; τὸν et τρόπον ὃ Schroeder 
9 τίνα — σκοπόν om. C || σκοπόν om. DO 10 τὴν BC: τὸν 
DEO 11 τανύσαις C: τανύσσαις BD νίκαις E 12 σημείω- 
σαι Ob 18.14 ft. ἀντὶ τοῦ ἐπιεικοῦς. μαλϑακᾶς φρενός: 
ἐπεὶ κτλ. 18 βαλεῖν Bv 19 φασι DO 20 οὖν seclusi 
22 τὴν b: τὸν 23 λέξω ego: λέγων Α λέγω b || xol del. 
Mommsen p. 36 26 τοῦ ᾿Ακράγαντος Ὁ 6] 

Ld 5 

20 
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166a. αὐδάσομαι μεϑόρκιον: ἀποφανοῦμαι ut A 
ὅρκου τὴν ἀλήϑειαν, ὡς μήτε μεγαλοφρονέστερον μήτε εὐερ- 
γετικώτερον μήτε συνετώτερον ἀπὸ ἑκατὸν ἐτῶν ἐνηνοχέναι 
μᾶλλον Θήρωνος ἄλλον τινά, ^ b. ἄλλως ὄμνυμι ὅρκον 

5 ἀληϑέστατον, μήτε εὐεργέτην ἀπὸ ἑκατὸν ἐτῶν γενέσϑαι μήτε 
μεγαλόψυχον ....' ἀλλὰ φϑόνος τις ταράξαι βουλόμενος 
ὕβριν ἐπήνεγκεν οὐ δικαίως αὐτῷ. λέγει δὲ τὴν ἔριν τὴν 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν γενομένην. c. καὶ φιλικὸν ἄνδρα καὶ 
μεταδόσει χρημάτων εὐεργετικώτατον λέγει τὸν Θήρωνα. 

10 166d. αὐδάσομαι ἐνόρκιον: λόγον ὄμνυμι ἔνορκον BDEQ 
καὶ ἀληϑέστατον᾽ | ἵνα δείξῃ τὸ πιστὸν ὧν λέγει" περὶ BCDEQ 
γὰρ ὧν τις πέποιϑεν, ὅρκοις διισχυρίξεται. τί δέ, φησιν, 
ὄμνυμι; μή τινα πόλιν ἄλλην πρὸ ὅλων ἑκατὸν ἐτῶν τεκεῖν 
τοιοῦτον ἄνδρα, μηδὲ ἄλλον εἰς εὐεργεσίαν τῶν φίλων πρό- 

15 χείρον ἢ πρὸς ἐπίδοσιν χρημάτων ἀφϑονέστερον τοῦ Θή- 
ρθῶνος. 1181} 0 118] EQ 

166 e. αὐδάσομαι ἐνόρκιον: ᾿Ακράγας πεντηκοστῇ CDEQ 
Ὀλυμπιάδι ἐκτίσϑη, ὁ δὲ Θήρων ἑβδομηκοστῇ xvm ἐνίκησε. 
γίνεται οὖν τὰ μεταξὺ ἀπὸ τῆς κτίσεως ἕως τῆς Θήρωνος 

20 νίκης οδ΄ ἔτη. ὁ δὲ Πίνδαρος τῷ ἀπηρτισμένῳ ἀριϑμῷ 
ἐχρήσατο. f. Ἕλληνες δὲ χτίξουσιν ᾿κράγαντας, κα. ἐξ 
οὗ, φησιν, ἐκτίσϑη ἡ πόλις τῶν ᾿Ακραγαντίνων, οὐκ ἄλλος 
ἐγένετο ὅμοιος Θήρωνι, εὐεργετικὸς καὶ συνετὸς καὶ μεγα- 
λόφρων οὕτως. 1663€ 

95 168. ἑκατόν γε ἐτέων: λέγεται τὴν ̓ Ἵκράγαντα πεντη- À 
κοστῇ Ὀλυμπιάδι ἐκτίσϑαι, ἐκεῖθεν δὲ ἄχρι τῆς Θήρωνος 
νίκης ἔτη εἶναι ἑκατὸν ἐν Ὀλυμπιάσιν κε΄" γίνονται δὲ πρὸς 
ταῖς ν΄ Ὀλυμπιάσιν or. ἐνίκα ovv os" κέχρηται οὖν τῷ 
ἀπηρτισμένῳ ἀριϑμῷ εἰπὼν ρ΄. 

4 μᾶλλον ante 5 εὐεργέτην trp. Schneider — 10 λόγον] om. 
DQ ad l rettulit E 11 ἕνα] λόγον E 14 ἄλλων E || μᾶλλον 
suppleri iub. Oxonn. 18 os' Q (s add. rubr, corr. ft. ex ὃ); 
cfr. pap. Oxyrrh. CCXXII, 1, 18: ο΄ CEP o£ D os ἣ ἢ o£ b 
19 τῆς (alt) CD: vob EQ 20 τῶν ἀπηρτισμένων E Colori ἀπηρτ. 
Bergk; sed cfr. sch. A B 649 22 οὗ DO: οὗ δὲ CE || φησιν 
C: φασιν D(E) 8 25 λέγει scrib.? [τὴν b: τὸν 26 ἐκτίϑε- 
σϑαι: Gerhard 27 Ὀλυμπιάδ(): Schneider 28 οὖν] δὲ cj. 
Schneider || os' Gerhard: is' || οὖν] δὲ cj. b | (οὐ τῷ ἀπηρτ. Bergk 
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A 173a. ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβασε κόρος: ἀλλὰ τὸν ἔπαινον 
κόρος ἐπέβη καὶ ὕβρις ἄδικος" κορεσϑέντες γάρ τινες τῶν 
ἀγαθῶν αὐτοῦ αὐτοὶ κατ᾽ αὐτοῦ ἐγένοντο. προσαγαναχτῶν 
δὲ ταῦτά φησι διὰ τὸ εἰς ἔνια τὸν Θήρωνα ἐλαττωϑῆναι, 
τύχαις χρησάμενον οὐκ ἐπιτηδείαις. ^ b. ἄλλως ὅτι κατα- 5 
κορεῖς γίνονται οἵ ἄνθρωποι τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις τῷ 
φϑόνῳ. ἔστι δὲ καὶ παροιμία (Par. Gr. I, p. 308. II, p. 218. 
114): τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν. ^ c. ὁ κόρος τῶν ἀνϑρώ- 
πὼν τῶν μάργων τῶν ϑορυβῆσαι ϑελόντων ἐπέβη τῷ τοῦ 
Θήρωνος ἐπαίνῳ, κρύψιν ϑέλων ϑεῖναι τοῖς τῶν ἀγαϑῶν 10 
ἔργοις. 

BcDEQ 1784. ἀλλ᾽ αἷνον ἐπέβα κόρος: τὴν ὠδὴν ταύτην 
ἔγραψεν ὁ Πίνδαρος τοῦ Θήρωνος πολεμοῦντος διὰ τὴν 
πρὸς líoove κηδείαν. ὁ. κόρος δὲ, ὕβρις μετὰ ἀδικίας. 
f. τὸ χαριστικόν, φησι, τοῦ Θήρωνος ἐπέβησε πολλοὺς εἰς 15 
ὕβριν, δηλονότι αὐτοὺς προηγάγετο] ἐπεὶ of προδιδόντες 
αὐτὸν Ἱέρωνι φίλοι ἦσαν. δύναται δὲ τοῦτο καὶ εἰς τοὺς 

BDEQ περὶ Κάπυν τείνειν, οἱ | ἐπεστράτευσαν αὐτῷ, μὴ ὑπομέ- 
νοντὲες αὐτὸν ὁρᾶν οὕτω λαμπρὸν ὄντα. ἐπέβη οὖν τῷ 
Θήρωνος ἐπαίνῳ ὃ φϑόνος ὑπαντήσας οὐ κατὰ δίκην οὐδὲ 

BCDEQ ὃν δεῖ τρόπον. —g. ἄλλως" Κάπυς καὶ Ἱπποκράτης | Θή- 
ρῶνος ἦσαν ἀνεψιοί. οὗτοι πολλὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ εὐεργετηϑέντες 
ὡς ξώρων ηὐξημένην αὐτοῦ τὴν τυραννίδα, φϑονοῦντες 
πόλεμον ἤραντο πρὸς αὐτόν᾽ ὃ δὲ συμβαλὼν αὐτοῖς περὶ 
τὴν [Ἱμέραν ἐνίκησε. ττ60 25 

BDEQ 178}. ἐπέβα κόρος: τὸν ἔπαινον, τὴν δόξαν τοῦ 

to 0 

3 αὐτοὶ] ἀχάριστοι ὥσπερ ἀγανακτῶν Gerhard (V) 
6 ἄνϑρωποι] ἀγαϑοὶ 8 τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν. ὁ κόρος 
ego: κόρος ὕβριν τίκτει γὰρ ὁ κόρος Α κόρος ὕβριν τίκτει. ὁ 
γὰρ κόρος Gerhard τίκτει τοι κόρος ὕβριν. ὁ γὰρ κόρος Ὁ τίκτει 
κόρος ὕβριν. καὶ ὁ κόρος Schneider 9 μάργων Bergk: ἀργῶν 

15 τὸ CEQ: τὸ δὲ (δὲ ex corr.) B καὶ D || zegexrqototixóv 
B || ἐπέβησε πολλοὺς BE: om. € ἐπεβήσαν πολλοὶ DO 16 δη- 
λονότι — προηγάγετο seclusi | ππροσηγάγ. E προηγάγετε DO 
18 οἵ — 19 ὄντα om. D 18 oi] oiov E 19 οὕτως ὁρᾶν Bv 
21—25 cfr. Thom. 143, 9 24 ἤρξαντο D 24. 95 περὶ τὴν 
ἱμέραν (et iu£oov) B: περὶ ἡμέραν C sol ἱμέραν D περὶ ἣν 
ἡμέραν E παρὰ ἱμέραν Qb 26 117 ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα κόρον D 
et praem. ἄλλως ἃ 
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Θήρωνος. κόρος δὲ ὕβρις. i. &AÀec" τοῦτο ὥσπερ ἀγανακ- BCEQ 
τῶν ἐφ᾽ οἷς ἀδίκως λελύπηταί φησιν ὁ Πίνδαρος. καί 
φησιν ὅτι, ἀλλὰ τὸν ἔπαινον τοῦ Θήῤωνος ἤδη ἐπέβη κόρος, 
ἀντὶ τοῦ ἱκανῶς ἤδη φϑονηϑεὶς ἐπὶ τοῖς ϑαύματος ἀξίοις. 

s [αἰνίττεται δὲ τὴν γενομένην αὐτῷ πρὸς “Ἰέρωνα ἔχϑραν. ΒΟΘΕ0 
176 B 175EQ k. ἄλλως᾽ διὰ τὴν μάχην τὴν πρὸς líoovo (C)EQ 
ἕνεκα Πολυζήλου. ἐκβληϑέντα γὰρ αὐτὸν ὑπὸ ᾿Ιέρωνος ἀπὸ 
Συρακουσῶν ὑπεδέξατο ὃ Θήρων. 85. sch. EQ 1188 C 

1731. ζαΐνον:) τοῦτο αὐτὸ τὸ τῆς εὐδοξίας ἀγαϑόν. Ερ 
10 166^ EQ 

174a. (οὐ δίκα συναντόμενος:) oU δικαίως Gvvav- Bs! 
τήσας καὶ ἐπ’ αὐτῷ γεγονώς. 

175. ἀλλὰ μάργων: ὑπὸ γὰρ μανιωδῶν τινῶν καὶ BCDEQ 
ἀνοήτων ἐφϑονήϑη. αὐτὸ τοῦτο ϑορύβῳ τινὶ καὶ ματαίᾳ 

15 φλυαρία κρύψαι καὶ σβέσαι βουληϑέντων, τὸ ἐκ τῶν καλ- 
λίστων αὐτοῦ ἔργων ἀγαϑόν. 1188 

176a. λαλαγῆσαι: φλυαρῆσαι. λέγειν τι φϑόνου ἐχό- A 
μενον. — b. ἢ ϑορυβῆσαι, ἀπὸ τοῦ λαλεῖν. 

176c. τὸ λαλαγῆσαι ϑέλων: λαλαγῆσαι λέγει τὸ BCDEQ 
30 ϑορυβῆσαι τῷ λόγῳ. 

116 ἃ. (λαλαγῆσαι:) ταράξαι. ϑορυβῆσαι. ps! 
176e. (ϑέλων:) ὁ κόρος. ge! 
177a. (xoUgiov:» ἡ λέξις ἐνίοις λέγεται χωρὶς τοῦ 1 ἃ 

ἀρσενικῶς. b. ὃ δὲ βούλεται λέγειν ἔστι τοιοῦτον᾽ τοῖς 

es τῶν καλῶν ἀνδρῶν ἀγαϑοῖς ἔργοις ἀφανισμὸν ϑέλων παρα- 
σκευάσαι. 

174b. (οὐ! δίχα. | 1VTc. (xg$gov:» κρύψιν καὶ ()Ε90 
ἀφανισμόν. 

111 ἃ. κρύφιον: ᾿Δρίσταρχος χωρὶς τοῦ c: γράφει BCDEQ 

1 ἡ ὕβριι θθ6 2 post Πίνδαρος sch. 175 inser. C 
3 ἐπέβη ἤδη B 4 ἐφϑονήϑη C, om. ἤδη 5 δὲ] διὰ E 
6 ἄλλους E || ἹΙέρων ἃ 7 διαβληϑέντα ἃ | &zó Z. ὑπὸ 1I. 

12 yeyov(óg) B cp. dub. 13 l. om. € 11 λέγεσϑαι: 
ego 19 L] om. € xoógiov: ὅτι add. EQ || ϑέλω» — λέγει 
om.D 24 ἀρσενικῶς b: &oosvix() 2421. 28 κρύψιν ἀφανισμὸν 
τοῦ .... (lac) E 29 κρύφιον B(C): om. Dü κρύφιον — γρά- 
φει om. E (lac) 
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κρύφον, καὶ ἀποδίδωσι κρύψιν᾽ ὁ κόρος κρύψιν ϑέλων [xol 
ἀφανισμὸν] ϑεῖναι τοῖς τῶν ἐσϑλῶν καλοῖς. καὶ ἡ ἀντί- 
στροφος δὲ οὕτως ἀπαιτεῖ. 118 Β 

A 178a. ἐπεὶ ψάμμος: ἐπεὶ δὲ μετρεῖν ψάμμον ἀδύνα- 
TOv, καὶ τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θήρωνος μετρεῖσϑαι ἀδύνατον. 

BCcDEQ — 178b. ἐπεὶ ψάμμος" παραβολικῶς᾽ λέγει γὰρ, ὥσπερ 
ἡ ψάμμος οὐκ ἂν ἀριϑμῷ περιληφϑείη, οὕτως ἀμέτρητος 
Θήρων ταῖς εὐποιίαις. 1185 EQ 

D ὕμνου τῷ Θήρῴζωνι τέλος). 
EPQ τέλος Θήρωνος ᾿Ακραγαντίνου. 

Scholia in Olympionicearum earmen III. 

AC Τῷ αὐτῷ ἅρματι ϑεοξένια. 
BDEQ Τῷ αὐτῷ εἰς ϑεοξένια. 198 
BDEQ Τοῦ τρίτου εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων 
DEQ ἐννέα, καὶ ἡ ἐπῳδὸς κώλων ἐννέα. | τὸ α΄ ἐγκωμιολογικὸν 
EQ δίμετρον καταληκτικόν. τὸ β΄ προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατά- 

ληκτον ἐκ τοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου. τὸ γ΄ προσο- 
διακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον (ἐκ vot» ἀπὸ μείζονος xal» 
χοριάμβου καὶ ἑξῆς ὁμοίως ἀπὸ μείξονος ἰωνικοῦ. τὸ 
προσοδιακὸν (δίμετρον» ὑπερκατάληκτον (ἐκ τοῦ» ἀπὸ μεί- 
ἕονος ἰωνικοῦ {καὶ χοριάμβου καὶ συλλαβῆς. τὸ ε΄ προσ- 

1 xovpóv Ὁ 1.2 καὶ ἀφανισμὸν om. CDEQ; seclusi 
2 ἐσλῶν B || κακοῖς O**v 4 ἀδύνατον A?*: ἀμέτρητον Óova- 
τον A* 6 γὰρ ὥσπερ BDEQO: ὥσπερ y&o C 7 παραλειφϑ.. 
D περιλειφϑ'. E^ 9 post Θήρ abscissa charta D 10 τέλος 
E: ὕμνου τέλος PO 12 inscr. repet. Ε τῷ αὐτῷ στησιχόρεια 
“εἰς ϑεοξ. 0 18 καὶ ΒΕ: καὶ ἡ DO || ἀντιστροφὴ Β 14 καὶ — 
ἐννέα om. EQ || ἐπῳδ(ὸς) B: ἐπῳδὴ ὁμοίως D 18 καταληκτικόν 
Q: x. ἐκ τοῦ ἀπὸ Ὁ ἀκατάληκτον ἕχτ(ον) ἀπὸ μείξονος καὶ χορι- 
άμβου E | προσοδικὸν EQ ubique 16 ἐχταπὸ E || καὶ om. 
ü 17 δίμετρον Ev || supplevi 18 xol — ἰωνικοῦ om. ᾷ | 
ἰωνικῆς E 19 δίμετρον suppl. Tzetzes | ἐκ ro? addidi 
20 ἑωνικοῦ om. E | καὶ addidi || χορ. καὶ συλλ. om. Q || συλλαβῆς 
scripsi: ἑξῆς E 

M 
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οδιακὸν τρέμετρον καταληκχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς xal» χορι- 
ἄμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάττονος. τὸ ς΄ ἰαμβικὸν πεν- 
ϑημιμερές. τὸ ζ΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ η΄ 
ὅμοιον τῷ α΄ τῆς στροφῆς. τὸ ϑ΄ Στησιχόρειον. 

5 καὶ ἡ ἐπῳδὸς κώλων 9'. τὸ α΄ τροχαικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. | τὸ β΄ δακτυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ y προσ- (0)ΕῈ0 
οδιακὸν τρίμετρον καταληχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς {καὶ χορι- 
ἄμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος. τὸ δ΄ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ε΄ προσοδιακὸν δίμετρον 

10 ἀπὸ χοριάμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος. | τὸ ς΄ ὅμοιον EQ 
τῷ α' τῆς στροφῆς. τὸ ζ΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ η΄ δακτυ- 
λικὸν πενϑημιμερές. τὸ 9' Στησιχόρειον ὁμοίως τῷ 9' τῆς 
στροφῆς. 

Θεοξένια. ϑεοξενίων ἑορταὶ παρ᾽ Ἕλλησιν οὕτως ἐπι- A 
15 τελοῦνται κατά τινας ὡρισμένας ἡμέρας, ὡς αὐτῶν τῶν 

ϑεῶν ἐπιδημούντων ταῖς πόλεσιν. ἄγοντος δὲ Θήρωνος τὴν 
ἑορτὴν τῶν Διοσκούρων καὶ Ἑλένης ἠγγέλϑη ἡ νίκη" διὸ 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἄρχεται. 

la Τυνδαρίδαις: ξητεῖται τί δήποτε ὃ Πίνδαρος A 
50 Ὀλυμπικὸν ὕμνον γράφων εὔχεται τοῖς Διοσκούροις προση- 

νεῖς τῇ ὠδῇ γενέσθαι" ἐχρῆν γὰρ, εἴπερ ἄρα, Ηρακλέα τὸν 
διαϑέντα τὸν ἀγῶνα κατακαλεῖσϑαι. ᾿Αρίσταρχος μὲν οὖν 
τὴν ἀπορίαν διαλύων τοὺς ϑεοὺς τούτους σφόδρα ἐν ᾿άκρά- 
γαντί φησι τιμᾶσϑαι. of δέ φασι ϑεοξενίων ὄντων καὶ 

?5 κεκλημένων τῶν Διοσκούρων εἰς τὰ ϑεοξένια τὸν Θήρωνα 
νικῆσαι, ᾧ συγχρησάμενον τὸν Πίνδαρον εὔχεσϑαι τοῖς 
Διοσκούροις. oí δὲ ὅτι Ἡρακλῆς ἀποϑεούμενος τούτοις 
ἐπέτρεψε τὸν ἀγῶνα. ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρός φησι 

1 τροχαϊκῆς scripsi: τροχαικοῦ E Tzetzes τροχαίου Q | καὶ 
addidi 2. ἰαμβιχὸν Q0: ἰαμβικὸν δίμετρον E ὅ ἐπῳδὴ ἃ 
7 καταληκτιχὸν πρ. τρίμετρον () zo. δίμετρον ἀκατάληκτον E 7006- 
ὡδιακὸν τρίϊμετρον ἀκατάληκτον] D[D] 7 &zó — 8 ἐλάσσονος 
E: ἀπ᾽ ἐλάττονος ἰωνικοῦ ἔχοντος τὸν πρῶτον πόδα τοῦ πρώτου 
ἰωνικοῦ (ἰαμβικοῦ Q0) τρόχαιον (D)Üü — 7 τροχαϊκῆς scripsi: τρο- 
αικοῦ E | καὶ addidi 10 ὁμοίως E 16 ἐπιδημ. Preller 
riech. Myth. I, 212, 1: ἐκδημ. A ἐνδημ. Hartung 17 'EAévq: b 

20 Ὀλυμπιακὸν ἢ 21 εἴπερ om. b 23 ἐν b: μὲν 
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(vs. 36). τῇ ᾿Δρισταρχείῳ ἀποδόσει ὃ Δίδυμος μᾶλλον προσ- 
τίϑεται. 

ΒΟΌΕΟ 1}. Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν: ὃ νοῦς" 
τὴν ἔνδοξον ᾿““κράγαντα τιμῶν καὶ ἐν αὐτῇ τὸν ὕμνον τε- 
λειῶν καὶ ὀρϑῶν τὸν ἐπὶ τῇ τῶν Ὀλυμπίων νίκῃ, ὅστις 5 
ὕμνος ἄωτόν ἐστι καὶ κόσμος τῶν ἀκαμαντοπόδων ἵππων 
τοῦ Θήρωνος. εὔχομαι ἀρέσαι τοῖς τὲ Διοσκούροις καὶ τῇ 
Ἑλένῃ. διὰ τί δὲ τούτοις εὔχεται ἀρέσαι; διὰ τὸ εἰς ϑεο- 
ξένια γράφειν. ἀντέστραπται δὲ ἡ τάξις, καὶ δοκεῖ τῇ συγ- 
χύσει ἀσάφειαν εἰργάσϑαι᾽ ἐπεὶ ἡ ἀκόλουϑος ἑρμηνεία οὕ- 
τως ἐστί᾽ κλεινὰν ᾿ἀκράγαντα γεραίρων, Ὀλυμπιονίκαν ὕμνον 
ὀρϑώσας Θήρωνος ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον, εὔχομαι 
ἀδεῖν Τυνδαρίδαις ve φιλοξένοις καλλιπλοκάμῳ ϑ᾽ Ἑλένα. 18 

BCDEQ 1c. Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν: οἵ Διόσ- 
κουρον κατὰ ἐντολὴν Ἡρακλέος διατεϑειμένοι τὸν Ὀλυμπι- 
ακὸν ἀγῶνα ὡς ἐνομοϑέτησεν Ηρακλῆς᾽ τούτοις γὰρ εἰς 
ϑεοὺς ἀναχωρῶν Ἡρακλῆς τὴν τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 
φροντίδα καὶ ἐπιμέλειαν ἐνεχείρισεν. οὗτοι ἀφ᾽ ἕξαυτῶν 
ἐπενόησαν πανήγυριν ϑεοξένια παρὰ τὸ δοκεῖν τότε ξενίξειν 
τοὺς ϑεούς. ϑύοντος οὖν τοῦ Θήρωνος εἰς ϑεοξένια, ἐν 30 

τοσούτῳ ἠγγέλθη αὐτῷ καὶ ἑτέρων αὐτοῦ ἵππων νίκη, καὶ 
εἰς τοῦτο γράφει ὃ ποιητής. ἃ. ζητεῖται δὲ διὰ τί μὴ Διὶ 
ηὔξατο, ᾧ οὗτος ὁ ἀγὼν ἀνάκειται, ἢ Ἡρακλεῖ τῷ κατα- 

4 

βολεῖ, ἀλλὰ Διοσκούροις. καὶ φαμὲν πρῶτον ὅτι πρὸς τὸ 

0 re 

μ᾿ 

1 τῷ Ἁἀρισταρχίῳ: b 81]. om. δ | τε om. E [|φιλοξ. ἀδεῖν 
om. B | φιλοξένοις E|| ἄδεν D 6 ἄωτος Beck — "7 ve om. B ̓  
Διοσκόροις BCE 8.9 ϑεοξένια DO: φιλοξένια ΒΕ φιλοξενίαν 

10 εἰργάσασϑαι D ἐργάσασϑαι 11 ἐστί ΒΟΕ: ἔχει 968 
18 Ἑλένῃ E(Dc»?) 14 l. B (s. 8. προοίμιον) et praem. 

ἄλλως E: ἄλλης CDQO εἰς ϑεοξένια v || φιλοξένοις BE || ἀιδεῖν B 
14—22 cfr. Thom. 148, 17. Tricl. 149, 15 14. 15 Ζιόσκοροι 

B(D)EQ 15. 16 Ὀλυμπικὸν Ε 18 οὗτοι Β: οὗτοι δὲ 
19 μετενόησαν Βν 19. 20 τοὺς ϑεοὺς ξενίζξειν 9806 — 20.21 ἐν 
τοσούτῳ BD: ἐντὸς οὔτως CE 421 ἑτέρων V Thom. r: ἑτέρω- 
ϑὲν hb (nescio unde) 22 4l B: Διὶ μᾶλλον CE Zi μᾶλλον 
οὗτος DGQ 428 ἀγὼν] βασιλεὺς D — 24 “Ζιοσκόροις etc. fere E || 
gouby — p. 107, 1 παρὸν] ὅτι D I καὶ φαμὲν 00: φαμὲν Ε φαμὲν 
οὖν B || ὅτι πρὸς CO: πρὸς E óc B 
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παρόν εἰσιν αὐτοὶ οἵ διοικοῦντες τὸν ἀγῶνα" ἔπειτα ὅ τε 
Ζεὺς καὶ Ἡρακλῆς. ὃ δὲ ᾿Αρίσταρχός φησι παρὰ τοῖς 
᾿Ακραγαντίνοις διὰ τιμῆς εἷναι τοὺς Διοσκούρους, καὶ πα- 
τρίῳ ἔϑει καὶ νῦν αὐτοὺς χρῆσϑαι. ὁ δὲ Ζίδυμος ἴστορι- 

5 κώτερον λέγει καί φησι διὰ τὸ τὸν Θήφωνα ἄνωϑεν ᾿Αργεῖον 
εἶναι" τιμῶνται δὲ κατὰ τὸ "Aoyog καὶ τὴν Πελοπόννησον 
of Διόσκουροι. metr. B 

5a. ὕμνον ὀρϑώσαις: τὸν ὕμνον τῶν ἵππων ἄωτον A 
προσηγόρευσεν ὡς ἄνϑος καὶ στεφάνωμα αὐτῶν. Ὁ. τὸ 

10 δὲ ὀρθώσας εἶπε μετενεγκὼν ἀπὸ τιϑεμένων ἀνδριάντων ἢ 
ἀγαλμάτων. ο. ἢ ὀρϑώσας καὶ ὑψώσας καὶ αὐξήσας τὸν AC 
ὕμνον. d. ἄωτον δὲ ἀντὶ τοῦ κόσμον αὐτοῦ καὶ στέφανον. C 

5e. ὑψώσας καὶ αὐξήσας ἐπινίκιον ὕμνον. ps! 
6. (ἄωτον:) ἀντὶ τοῦ κόσμησιν. ps! 

15 7a. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέστα: οὕτω μοι παρ- BCDEQ 
ἔστη ἡ Μοῦσα, ἐὰν τοῖς Διοσκούροις ἀρέδω. Ὁ. 7, οὕτω 
μοι ἐρχέσϑω ἡ Μοῦσα, ὥστε us Δωρίδι διαλέκτῳ νεοποίκιλον 
ἐξαγγεῖλαι ὕμνον. 85 ὁ. ἄλλως᾽ οὕτω γάρ που ἡ Μοῦσα βεῖρρ 
ἐπῆλϑέ μοι τὸ εἰς ϑεοξένια γράψαι. 90 

20 8a. νεοσίγαλον: νεοποίκιλον. σιγαλῶσαι γὰρ τὸ ἐπι- A 
ϑεῖναι ἐπὶ πᾶσι τὸν κόσμον. Ὁ. ἀμφιβάλλεται δὲ ὃ λόγος. 
ἤτοι γὰρ τοιοῦτόν ἐστιν᾽ οὕτω μοι παρέστη ἡ Μοῦσα, ἵνα 
τοῖς Διοσκούροις ἀρέσω᾽ ἢ. οὕτως μοι παρέστη ἡ Μοῦσα 
καὶ ἔρχεται ὥστε Δωρίδι διαλέκτῳ νεοποίκιλτον ἐπαγγεῖλαι 

35 ὕμνον. 0. πέδιλον δὲ κυρίως μὲν τὸ ὑπόδημα, νῦν δὲ τὸ 

20 Hes. σιγαλόεν. Ap. Soph. σιγαλόεντα. 

1 αὐτοί εἶσιν CD || ἔπειτα --- 2 Ἡρακλῆς om.D | ὅ τε --- 3 Ἡρα- 
χκλῆς al. atram. B | ὁ τε BE: ὁ CQ ὅτι cj. Horn, post Ἡρα- 
χλῆς lac. ind. Locus nondum exped. vid. 8 Διοσκόρους BCE 

4 αὐτοὺς hb: αὐτὸν [[χρᾶσϑαι Bv 6 Πελοπόνησον ΒΕ 
11 ἢ ὀρϑώσας καὶ] ὀρϑώσας ἀντὶ τοῦ C || τὸν A: τὸν ἐπί- 

vixov Ὁ 15 ποι παρέστα om. CDO| ποι E: μοι B 15 8qq. etr. 
21sqq. 15.16 παρέστη ἡ DEO (et A): παρέστηκε, B πάρεστιν C 

16 ἐὰν V: ἵνα Α (22) 17 ἔρχεται À (24) || νεοποίκιλτον C (et A) 
18 ἐπαγγεῖλαι À (24) | ἄλλως om. B || που om. BC 19 ἐπῆλϑέ 

μοι B (evan.) Q0: μοι ἐπῆλϑε C || ϑεοξ[ένια γράψαι] B absciss. 
20 vsociynA(ov) 21 ἐπὶ πᾶσι ,super omnia''? 25 κυρίως 
μὲν ego: δοκῶμεν À λόγῳ μὲν Gerhard 
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μέλος. «τὸ δὲ Δωρίῳν ἐπὶ τοῦ πεδίλου τέταχεν, ἵνα t αἰνέσω 
τὸ Ζ4ώριον μέλος. d. τουτέστιν ὅπως διοδεύσω διὰ τοῦ 
Δωρίου μέλους. 

ΒΟΌΕΟ 86. νεοσίγαλον τρόπον: νεοποίκιλτον ἐπινοήσαντι 
ὑπόϑεσιν, τὸ γράψαι εἰς ϑεοξένια. cC 

ΒΟΌΕΟ 98. Zooío φωνάν: τρεῖς ἁρμονίαι, Δωρία, Φρυγία, 
“υδία. πεδίλῳ δὲ τῷ δυϑμῷ ^ b. ἀπὸ [δὲ] τοῦ περιέ- 

BCEQ χοντος τὸ περιεχόμενον. τὴν βάσιν οὖν εἶπ. ^ e. πρὸς τῷ 
CE “ωρίῳ μέλει ἐναρμόσαι τὴν ἀγλαόκωμον φωνήν. γέγραπται 

γὰρ ἡ ὠδὴ Δωριστί. 11Ε 14Q 
Be — 9d. (πεδίλῳ:) τῷ ῥυϑμῷ. 
A 10a. ἐπεὶ χαίταισι μέν: ἐπειδὴ ἐν ταῖς χαίταις τῶν 
ἵππων ἐπιξζευχϑέντες οἵ στέφανοι ἀπαιτοῦσί us τὸν ὕμνον 
αὐτοῖς προσφωνῆσαι, 0 ἐστιν ἀγλαόκωμον χρέος. ἐκώμαξον 
γὰρ ὑμνοῦντες τὴν νίκην. Ὁ. τινὲς δὲ χαίταις οὐ τῶν 
ἵππων, ἀλλὰ τῶν μελλόντων στέλλειν τὸν κῶμον. 

BCDEQ [Ι106. ἀγλαόκωμον ἐπεὶ χαίταισι: χαίταις οὐ ταῖς 
τῶν ἵππων διὰ τὸ νικᾶν. ἀλλὰ ταῖς τῶν μελλόντων στέλλειν 
τὸν κῶμον ὃν ἔμελλον ἄδειν. ἐκώμαξον γὰρ ὑμνοῦντες τὴν 
νίκην. καὶ οὐκ ἀπιϑάνως στοχάζονται, ὅτι ἴσως εἰς Διοσκού- 
ριον Ó κῶμος ἤγετο καὶ ἡ πομπὴ διὰ τὴν πρὸς τοὺς Διοσκού- 
ρους τοῦ Θήρωνος οἰκειότητα. 11Ὲ 

BCDEQ 11. ξευχϑέντες ἔπι στέφανοι: ζευχϑέντες γὰρ oí 
στέφανοι ταῖς τῶν ἵππων ϑριξὶν ἀπαιτοῦσί μὲ τὸν ϑεοκατα- 
σκεύαστον ὕμνον τὸν ἐκ Μουσῶν, ὥστε πρὸς τὴν ποικιλό- 
φῶνον κιϑάραν καὶ τὴν ἡδεῖαν τῶν αὐλῶν ἠχὴν τοὺς ἐμοὺς 
εὐπρεπῶς ἁρμόσαι λόγους εἰς χάριν τοῦ Αἰνησιδάμου παι- 
δὸς Θήρωνος. σύμψαλμα δὲ τὸ γινόμενον. 16 00 

1 supplevi | πεδίου: b 4 νεοποίκιλον Βν 6 85ᾳ. cfr. Tricl. 
150, 16 | τρεῖς Β96: τρεῖς εἰσιν CE 7 δὲ om. CD; seclusi 
8 τὴν μετάβασιν Ὁ βάσιν E, om. vj» 18 μὲ ego (ef. 24): μὲν 

14 à A: Oc? || ̓ἀγλαοκόμον | ἐγκωμίαξον: V 15 χαίτας: γ 
16 κῶμον V: ἵππον 17 l om. C || ἐπὶ DO || οὐ ταῖς BDO: 

αὐταῖς C οὖν ταῖς E 19 κόσμον DO || ἤμελλον B || ἐκώμαξον 
— 90 νίκην om.D 20 ὁτοχάξεται 00 20.21 Διοσκούρους DO 

21 ἤγετο b: ἤδετο τοὺς om. Bv 231.]ó δὲ vovc C ll. ἐπι BDE 
ἐπὶ, 6 | ξευχϑέντες ΒΕ: ἐπιξευχϑέντες CDQ 23.24 οἱ στ. γὰρ 
DO 524 ut b: μὲν 21 Αἰνεσιδάμου ΒῸ 28 γενόμενον Bü**v 

t5 

το 
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12a. (πράσσοντι:) ἀπαιτοῦσι. pe! 
12b. ϑεόδματον χρέος: ἢ τὸ ἀπὸ ϑεῶν μεριξόμενον. A 

ἢ τὸ εἰς ϑεοὺς μεριξόμενον. 

12c. ϑεόδματον᾽ τὸ εἰς ϑεοὺς lite eni λέγει B8! (C)DQ 
5 δὲ τὴν ὠδήν. 1:DQ 

14a. τὴν ποίησιν ἐπέων ϑέσιν εἶπεν. 10 EQ 
140. ἀπὸ κοινοῦ τὸ πράσσουσιν. Be! 
16. συμμίξαι πρεπόντως: συμβαλεῖν τῇ λύρᾳ καὶ ΑΒεῖθ0 

τῷ αὐλῷ τὸν Αἰνησιδάμου παῖδα Θήρωνα. 12 DQ 
10 17a. & ve Πίσα μὲ γεγωνεῖν: ἥ ve Πίσα us ἀπαι- BCDEQ 

τεῖ μὴ ἠρεμεῖν, ἀλλὰ ὑμνεῖν καὶ βοᾶν. b. ἢ τὸ ἑξῆς BDEQ 
πράσσοντί μὲ γεγωνεῖν. 

116. γεγωνεῖν: προσυπακουστέον τὸ πράσσει μὲ ἔκ ACDEQ 
τοῦ προχειμένουιι ἃ. ἀπαιτεῖ τὸ ϑεόδματον χρέος. 

15 e. τὸ δὲ γεγωνεῖν of μὲν ἀπὸ τῆς γεγωνώς μετοχῆς βαρύτονον A 
«Αἰολικῶς κλίναντες γεγώνειν ὡς ἀκούειν, γινώσκειν ἐκφέ- 
θουσι᾿ γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ (92 1038). εἰσὶ δὲ o?» ἀπὸ 
τοῦ γεγωνέω σχηματίζουσιν, ὥστε δεῖ περισπᾶν. τὸ 
ἀπαρέμφατον «ἐνεστὼς» ἀντὶ συντελικοῦ φησι παρειλῆφϑαι 

20 τὸ ἱγεγωνήσειν. 
176. τᾶς ἄπο: τῆς Ὀλυμπίας. ^h. ἀφ᾽ ἧς δὴ Πίσης BCDEQ 

«t ἀπὸ ϑεῶν ἀπομεριξόμεναι, | ἀοιδαὶ καὶ] ὠδαὶ ἐπὶ τοὺς 
ἀνϑρώπους παραγίνονται. 1. ἐπὶ τοὺς νικῶντας [ἀνθρώπους]. 

6 EM 391, 27 15 Herodian. II 83, 8 

3 μεριξόμενον] ft. πεποιημένον (V), ὅ δὲ οπι. ἢ 6 ποίη- 
σιν E: ποίησιν δὲ Q || εἶπεν corr. in εἶπε et add. τὸν Αἰνησι- 
δάμου παῖδα Θήρωνα E (cfr. sch. 16) 8 πρεπόντως om. A 
9 αὐλῶνΥν: αὐλῷ τῆς Ὀλυμπίας A (cfr. V 115) || Aivsciócuov DQ 

10.11 ἀπαιτεῖ BCE: ἀπὸ τοῦ DÜ 18 γεγωνεῖν A: ἄλλως EQ 
ἢ € om. D || ue V: uiv A 14 ozoxswu£vov DO || ἀπαιτεῖ AC: 
ceci με DEO | ϑεόδμητον γ 15 γεγωνὼς b: γεγὼς 
16 γεγωνεῖν A» 18 yeyovéo b: γεγωνώς 19 suppl. b | 
συντελ(ικόν) || poc. b 20 τὸ γεγωνεῖν b τοῦ γεγωνῆσαι Ger- 
hard 21 sch. 17g om. C || l. om. BE || Πίσης C Πίσσης ὃ: 
Πίσας ΒΕ 22 ἀπὸ ΒΕ: τῶν DO || μεριξόμεναι BC || ἀοιδαὶ 
καὶ om. CDEGO 93 ἐπὶ τοὺς νικῶντας ἀνθρώπους BE τοὺς 
νικῶντας Ὁ: ἀνθρώπους δὲ τοὺς νικῶντας DG 



110 Scholia 

A 18. ϑεόμοροι νίσονται: ἀπὸ ϑεῶν μεριζόμεναι καὶ 
παρεχόμεναι τοῖς νενικηκόσιν. εἰ μὴ γὰρ ϑεῶν προνοίᾳ 
νικήσῃ τις. οὐδὲ ἄδεται. 

A 19a. ᾧτινι κραίνων: τὸ ἑξῆς τοῦ ὑπερβατοῦ οὕτως" 
ὧτινι ἀμφὶ κόμαις βάλῃ γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας ὑψόϑεν 5 
βλεφάρων ἀτρεκὴς Ἑλλανοδίκας «Αἰτωλὸς ἀνὴρ Ἡρακλέους 
κραίνων ἐφετμὰς προτέρας. ^ b. ἄλλως᾽ τὸ ἑξῆς βλεφά-᾽ 
gov ὑψόϑεν᾽" οὕτως γὰρ ἐστέφοντο, ἐπὶ τοῦ μετώπου. 
᾿Δἀνακρέων (fr. 84): ἐπὶ δὲ ὀφρύσι σελίνων στεφάνους ϑέ- 
μενοι. 10 

BcDEQ 1960. ᾧτινι κραίνων ἐφετμάς: ἀπὸ τοῦ πληϑυντικοῦ 
μετέπεσεν εἰς τὸ ἑἕνικόν. — d. τούτῳ, φη σὶν , ἀκολουϑοῦσιν 
αἵ ὠδαὶ, ᾧτινι τελειῶν τὰς ἐντολὰς καὶ τοὺς νόμους τοῦ 
Ἡρακλέος ὁ δίκαιος καὶ ἀληϑὴς Ἑλλανοδίκης,. ὁ ᾿Ηλεῖος 
ἀνὴρ, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπάνω τῶν ὀφϑαλμῶν τὸν στέφανον 15 
περιβάλλει τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαίας τοῦ κοτίνου. 

ΑΒΕ 20. προτέρας: ὅτι μετὰ τὸν Ἡρακλέα πάλιν Ἴφιτος 
A ἔϑηκε τὸν ἀγῶνα | τῶν Ὀλυμπίων, διὰ τοῦτο εἶπε προτέρας. 

BecoQ 218. “Ἑλλανοδίκαι καλοῦνται of προτεταγμένοι τοῦ ἀγῶ- 
νος, ἐπεὶ μόνοις Ἕλλησιν ἀγωνίζονται. 20 

A 921b. 22a. ἀτρεκής: ἀτρεκὴς (Ἐλλανοδίκας ... .. 
Αἰτωλὸς ἀνήρ᾽ τοὺς») Ἑλλανοδίκας, μᾶλλον δὲ καὶ πάν- 
τας τοὺς ᾿Βλείους Αἰτωλοὺς εἶπεν᾽ οὕτως γὰρ ὠνομάσ- 
ϑησαν ἄνωθεν ἀπὸ Αἰτωλοῦ τοῦ ᾿Ενδυμίωνος. mq» διὰ 
τὴν Ὀξύλου εἰς Ἦλιν ἄφιξιν, ὥσπερ ᾿Δσκληπιάδης ἀξιοῖ. 35 
περὶ δὲ τοῦ τῶν “Ελλανοδικῶν ἀριϑμοῦ λλάανικός (FHG 1, 51) 

8 Athen. 15, 674 e. 19 EM 331, 20. Bekk. anecd. 
248, 32 

2 $50) b 3 νικήσαι b 5 ἀμφὶ κόμαις ego: ἀφικο- 
μένῳ 9 ἐπὶ δ᾽ ὀφρύσιν b || στεφαά(νους) A: στεφάνων Red. 
στεφανίσκους Athen. (et Eust. 1908, 56) στέφανον b 11 £ge- 
τμάς om. CDEO 13 καὶ ego: κατὰ 14 Ἡρακλέους C 
16 περιβάλῃ Ε 17 ὅτι A: ἐπεὶ B om. E J πάλιν om. BE 
18 ἔϑηκε A: διέϑετο ΒΕ 20 ἐπεὶ --- ἀγωνίξονται om. B || ἐπεὶ 
C: ἐπὶ DO || μόνοι Ἕλληνες cj. b perperam || ἀγωνίζονται cor- 
ruptum: δικάζουσι (ἐδίκαζον Bekk. anecd., EM) 21 supplevi; 
cfr. ad p. 111, 3 24 suppl. b 
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φησι καὶ ᾿Αἀριστόδημος (FHG IH, 308), ὅτε τὸ μὲν πρῶτον 
«βΎγ... εβ΄, τὸ δὲ τελευταῖον : τοσαῦται γὰρ αἵ τῶν 
"Hielo φυλαὶ, καὶ ἐφ᾽ ἑκάστης εἷς ἦν “Ἑλλανοδίκης. 

292b. Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὑψόϑεν: «Αἰτωλὸς ἀντὶ τοῦ BCDEQ 

5 Ἠλεῖος. Ὄξυλος γάρ τις, εἷς τῶν Αἰτωλῶν, ἡνίκα ἐπὶ τὴν 
Πελοπόννησον οἱ ᾿Ηρακλεῖδαι ἠπείγοντο, καϑηγήσατο αὐτοῖς 
τῆς ὁδοῦ. ἀντιδόσεως δὲ τρόπῳ τινὶ τὴν ᾿Ηλείων ἧγε- 
μονίαν παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνει᾽ πὰρ᾽ οὗ λοιπὸν oí ᾿Ηλεῖοι 
Αἰτωλοὶ ὠνομάσϑησαν. διὰ τοῦτο οὖν Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὁ 

10 Ἠλεῖος. 6. ἄλλως Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὃ Ἠλεῖος. ἤτοι ἀπὸ BCEQ 

Αἰτωλοῦ τοῦ Ἐνδυμίωνος. ὃς ἦν Ἠλεῖος, ἀποκτείνας δὲ 
"Amw ἐν τοῖς im ᾿Δζᾶνι ἄϑλοις ἔφυγεν εἰς τὴν πρότερον 
Κουρῆτιν, Αἰτωλίαν δὲ ὕστερον ἀπ᾽ αὐτοῦ κληθεῖσαν. ἢ 
ἀπὸ Ὀξύλου, ὃς ἦν «Αἰτωλὸς τοῦ ᾿Ανδραίμονος, διεῖλε δὲ 
τοῖς Ἡρακλείδαις τὴν Πελοπόννησον, καὶ διὰ τοῦτο ἐδωρή- 
σαντο αὐτῷ ἐξαίρετον τὴν Ἦλιν. d. ἄλλως" «Αἰτωλοὶ πρῶ- CDEQ 

τοι ἐγένοντο ᾿Ἑλλανοδίκαι ἐν Ὀλυμπίᾳ. καὶ ὅτι ὁ κτίστης 
τῆς Ἤλιδος Ὄξυλος Αἰτωλὸς ἦν. 

22 e. (Αἰτωλός: Ἠλεῖος. Be! 

20 24 a. (κόσμον ἐλαίας: περιφραστικῶς τὴν ἐλαίαν. BE! 

b. (τάν:) τὴν ἐλαίαν. 
246. τάν ποτε Ἴστρου: ἤντινα ἐλαίαν ποτὲ ἀπὸ BCDEQ 

1 οι 

10 Paus. 5, 1,8. Harpocr. Suid. EM 331, 24 16 Tzetzes 
Chil. 12, 370 

2 supplevi cl. Paus. WV 9, 4 | MI B bh 3 post h. sch. add. 
Αἰτωλὸς ἀνήρ: μᾶλλον πάντας τοὺς ᾿Ηλείους Αἰτωλοὺς εἶπεν οὔ- 
τως γὰρ ὠνομάσϑησαν ἄνωϑεν À 4—10 cf. Thom. 153, 3 
5 Ὀξύλος b | εἷς om. E 6 Πελοπόνησον BC || οἱ om. B || αὐ- 
τὸς D αὐτοὺς Ε * δὲ om. DQ (lac. E) 7.8 τῶν Ἦλ. ἡγε- 
μονίαι π. αὖ. λανϑάνει E 9 ó om. E ΠῚ ἀποκτείνας] 
ἀπέκτεινε Ε 12 ἐπ᾿ Af&G» b: ἀπ᾽ ᾿Δζάνι ü ἐπ᾿ A£ü». B ἐπ 
ABdvi E(G) παρ᾽ Abdn. C | πρότερον B: πρότερον μὲν E προ- 
τέραν uiv πρώτην uiv ἃ 13 Κουρῆτιν] Κρῆτιν ΒῪΦΕ 
14 Αἰτωλὸς ego: Αἰτωλοῦ || ἀνδραίμωνος: ego 1ὅ Πελοπόνη- 
σον BCE || τοῦτο] τοῦτο δὲ (b 16 αὐτῷ] αὐτῷ ὡς (6)0} || 
ce CE 17 Ἑλληνοδ. E. 18 τῆς om. DE 22 Ἴστρου 
om 
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Ἴστρου ποταμοῦ τῶν συσκίων πηγῶν ἐκόμισεν ὃ τοῦ Augi- 
τρύωνος παῖς Ἡρακλῆς μνημεῖον ἐσόμενον τῶν ἐν τῇ 
Ὀλυμπίᾳ ἄϑλων. ss"CDEQ 

BcDEQ 2ὅ8. Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν: τὰς πηγὰς τοῦ 
Ἴστρου ἐν Ὕπερβορέοις ὑποτίϑεται. Ὁ. Ἴστρος δὲ ποταμὸς 5 
διὰ πολλῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης χωρῶν ἔχει δὲ τὰς πη- 
γὰς ἐν τῇ τῶν Ὑπερβορέων χώρα" ὃς νῦν Δάνουβις λέγεται. 

€. σχιερὰς δέ φησι πηγὰς ἤτοι τὰς βαϑείας ἢ ἢ τὰς σκια- 
ξομένας τῇ περὶ αὐτὰς τῶν ἐλαιῶν φυτείᾳ. 98*E 

BCcDEQ — 2T. μνᾶμα τῶν Ὀλυμπίᾳ: σύμβολον στέμμα τῶν 10 
ἱερῶν ἀγώνων, οἷον Ὀλυμπίων κότινος, Πυϑίων δάφνη, 
Νεμέων σέλινον χλωρὸν, ᾿Ισϑμίων σέλινον ξηρόν. 285 000 268 

A 28 a. δᾶμον Ὑπερβορέων: ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ..... 
ὑπόνοιαν ἔχῃ ὡς τοῖς ἄνω συνηρτημένον. πανταχοῦ δὲ οἵ 
ὙὙπερβόρεοι ἱεροὶ ᾿Απόλλωνος. ἐκλήϑησαν δὲ Ὑπερβόρεοι ἀπὸ 15 
ὙὙπερβορέου τινὸς ᾿4ϑηναίου, ὥς {φησι Φιλόδημος. Φιλο- 
στέφανος δὲ (FHG NI 33) τὸν Ὑπερβόρεον Θεσσαλόν φησιν 
εἶναι. ἄλλοι ἀπὸ Ὑπερβορέου Πελασγοῦ τοῦ Φορωνέως καὶ 
Περιμήδας τῆς «Αἰόλου. 0 δὲ Φανόδημος τοὺς “Ὑπερβορέους 
ἀπὸ τοῦ Τιτανικοῦ γένους φησὶν εἶναι. ὁ δὲ “Ἑκαταῖος 20 
(FHG 1138) ἄλλως ἱστορεῖ. 38 

BCDEQ 28b. δᾶμον Ὑπερβορέων: πείσας τὸν δῆμον τὸν 
τῶν Ὑπερβορέων δοῦναι τὸν κότινον" ὅστις δῆμος ϑεράπων 
ἦν τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ ϑρησκευτὴς αὐτοῦ. 36 000 »;E 

cpEHQ 2806. δᾶμον Ὑπερβορέων πείσας: τοὺς Ὑπερβορέους 25 
τοῦ Τιτανικοῦ γένους Φερένικός φησιν εἶναι γράφων οὕτως" 

1 τοῦ Ἴστρου ΒΘ] 1.3 ᾿μφιτρύονος DE ὁ Ἧρ. DO || 
μνῆμα DO 2.8 τῷ Ὀλύῤπο 00 41]om.C€ 2f ποτ᾽ Ἴστρου 
Q0 || πηγᾶν ΒΕ 6 χωρῶν ΟΕ: χωρεῖ B 9 τῶν ἐλαιῶν] 
τῶν δένδρων 1 ἢ καὶ τῶν ἐλαιῶν D 10 l.] νᾶμα DO 
11 Ὀλυμπίᾳ CE | πυϑία EP" 13 lac. indicavi 14 ἔχει b 
16 Ὑπερβοραίου: ego || supplevi | Φανόδημος b recte 19 Περι- 
μήδας Benseler in lex. Papii 8. v. Περιμήλα, Müller FH G II, 
387: Περιμήλας À Jo ois b || Φανόδημος A perperam: Φερέ: 
vuxog b (ex V) 29 l. om. 0068 [δῆμον B || τὸν δῆμον zst- 
σας CDO 24 καὶ] δὲ E καὶ πρεσβευτὴς καὶ ἃ 25 δᾶ- 
μον DHQ: δαῖμον E δῆμον C | πείσας om. CDHO 26 yo«- 
gov| γὰρ E 
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ἀμφί 9' Ὑπερβορέων, oiv. ἔσχατα ναιετάουσι 
νηῷ ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος, ἀπείρητοι πολέμοιο. 
τοὺς μὲν ἄρα προτέρων ἐξ αἵματος ὑμνήσουσι 
Τιτήνων βλαστόντας ὑπὲρ δρόμον αἰϑρήεντα 
νάσσασϑαι Βορέαο γύην ᾿Δριμασπὸν ἄνακτα. 

30a. πιστὰ φρονέων: φιλικῶς διανοούμενος καὶ πεί- BCDEQ 
9ov λόγῳ Ὁ. ἢ πιστὰ, πειστικά᾽ οἷον πειϑοῖ καὶ οὐ βία" 
διὸ καὶ ἔπεισεν αὐτούς. 

30e. πανδόκῳ: τῷ πάντας ὑποδεχομένῳ, διὰ τὸ εἰς BCDEQ 
τοὺς ἀγῶνας πολλοὺς ἐπιέναι. 

31a. ἄλσει: οὐ ϑαυμαστὸν εἰ τὸ μήπω πεφυτευμένον A 
ἄλσος εἶπεν. ᾿Δριστόνικος προληπτικῶς φησιν εἰρῆσϑαι" οἵ 
δὲ ὅτε πάντα τὰ ἱερὰ, κἂν μήπω πεφυτευμένα ἢ, ἄλση 
ἐχάλουν οἵ ἀρχαῖοι. καὶ Ὅμηρος (B 506): Ὀγχηστόν 9᾽ ἴε- 
ρὸν, Ποσειδήιον ἄλσος. ἥκιστα γὰρ δενδρώδης Ὀγχηστὸς, 
ἐφ᾽ ὑψηλοῦ κείμενος. 

31b. ἄλσει: οὐκ ἄν τις ἐνταῦϑα ἐναντιωθϑείη τῷ Πιν- ΟΌΕΗ0 
δάρῳ τὸ ἔτι ἀφύτευτον χωρίον ἄλσος ὀνομάξοντι. ἔλεγον 
γὰρ πᾶν χωρίον ἀφιερωμένον ϑεῷ., 1 κἂν ψιλὸν φυτῶν m,CEMQ 
ἄλσος" ὡς καὶ Ὅμηρος (l.l) 

Ὀγχηστόν 8᾽ ἱερὸν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος. 

οὐ γὰρ Ὀγχηστὸς δένδρεσι κομᾷ, ἀλλ᾽ ἱερός ἐστιν. 
82ἃ. ξυνὸν στέφανον: κοινὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ACDEHQ 

1—5 Tzetzes Chil. 7, 680 11 Strabo 9, 412 

1 ἀμφὶ δ᾽ Hermann obss. crit. in quosdam locos Aesch. 
et Eur. p. 36 2 νηῷ Tzetzes: ναῷ DEGH ἀῷ € ναὸν Q || 
ἀπείριτοι CE || πολέμιοι 055 πολεμοιμοιο H** 8 προτέρω D || 
αἱμάτων Εἰ || ὑμνείουσι Hermann 1.1. 4 Τιτάνων E || ὑπὲρ Voss: 
ὑπὸ || δόμον ἢ 5 om. D || νάσασϑαι C [|γύην HO: γύον γὰρ 
ἦν E λαχεῖν τ᾿ ἢ μέγαν Hermann 1.1. 7 λόγοις E | πειστικά 
CH: πιστικά B[D]EG || οἷον πειϑοῖ B: καὶ π. € πειϑοῖ E π. 
γὰρ DHOQ 8 x«l om. CD || ἔπεισεν ΒΌΕΘ: ἔσωσεν DHQ? 
10 ἐπιέναι DO: ἀπιέναι 12 προληπτικ(ὸν) 18 τὸ CEHO: zo D 
τῷ τὸν 18-- 22 cfr. Tricl. 155, 14 18 ἔλεγε DE 19 y&o 
DO: γὰρ ὅτι CEH || ἀνιερωμένον CE 20 ἄλσος Dv: &Acog κα- 
λεῖται CEHQO Tricl. 21 Ποσειδήιον (C)EQ** 23 l. sic V: 
φύτευμα À Évvóv Ὁ || πᾶσι τοῖς &v9o. CE 

ScHoL. ΙΚ PiNXDARUM ed. Drachmann. 8 
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CDEHQ φύτευμα καὶ στέφανον τῶν ἀρετῶν. s5A b. ἄλλως᾽ κοι- 
vóv γενέσϑαι φύτευμα τοῦ τε ἄλσους τοῦ Διὸς καὶ τῶν 
στεφάνων τῶν ἀρετὴν ἐχόντων ἀνδρῶν. 858 ὁ 

A 888. ἤδη γὰρ αὐτῷ: περὶ τοῦ χρόνου xo9' ὃν ἄγε- 
ται τὰ Ὀλύμπια καϑ' ἑκάστην Ὀλυμπιάδα, καὶ Κώμαρχος 
e ὁ τὰ περὶ ᾿Ηλείων συντάξας φησὶν οὕτως" πρῶτον μὲν οὖν 
παντὸς περίοδον συνέϑηκεν ἐν τῇ ἡμέρα... . ἄρχειν νου- 
μηνίαν μηνὸς ὃς Θωσυϑιὰς ἐν Ἤλιδι ὀνομάζεται, περὶ 
0v. τροπαὶ ἡλίου γίνονται χειμεριναί᾽ καὶ πὰ Ὀλύμπια 
ἄγεται η΄ μηνί" ἑνὸς δὲ ὄντος διαφέροντων τῇ ὥρα. τὰ 
μὲν ἀρχομένης τῆς ὀπώρας, τὰ δὲ ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν ἀρκτοῦ- 
gov. ὅτι δὲ καὶ ἄγεται Ó ἀγὼν. καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρος 
μαρτυρεῖ. 81 

BcDEQ 9539}. ἤδη. γὰρ αὐτῷ καὶ περὶ τὸὺς βωμοὺς τοὺς τοῦ 

1 τῶν ἀρετῶν V: ἀρετὴν τῷ Zu AÀ (ex gl vs. 84 πατρὶ 
ortum) 4sqq. cfr. Schroeder proll. p. 47 5 Κώμαρχος 
M. Sehmidt Philol. I 644 Wilamowitz ind. lect. Gott. 1889/90 
p.10: xo A Πολέμων Sybel Herm. V 2083 ^4oi6vóÓmuoc Unger 
Philol. XXXIII, 230 6 περὶ ᾿Ηλείων b expll. p. 689, alii: 
περικλείων À περὶ τῶν (Θήβησιν) ᾿Ηρακλείων Sybel 1. 1. l συν- 
τάξας D: συγκατάξας "7 συνέϑηκεν A: redis vel cv»é- 
ϑηκὲν S Ἡρακλῆς) A. Mommsen Zeit ἃ. ΟἹ. 7.8 ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἄρχειν νουμηνίαν μηνὸς À: vv' ἡμερῶν, ἧς Pie y. μ. C.F. 
Hermann Monatskunde p. 94(?) u9' ἢ ν᾿ μηνῶν ἀρχομένην ἀπ᾿ 
μηνὸς Aug. Mommsen Chronol. p. 347 mmu ἡμερῶν ..... id 
Zeit d. Ol. p. 8 Em η μῆνας 99", ἀρχὴν δὲ ν. μ. Bornemann 
ib. p. 9 ,νεφιη ἡμερῶν, ὧν ἄρχειν Unger Zeitrechn.* 778. 
Scrib. cum Gemino ἐτῶν η΄, ἡμερῶν Q,2yx' » vidit Schroeder; 
dein ft. (ταύτης δὲ ἄρχειν κτλ. | νουμηνίας ἢ 8 Διόσϑυος 
cj. b. Θῦος ἢ Θυῖος Latischeff ap. Bischoff. Leipz. St. VII 347 
Βωϑύσιος Schroeder 8.9 περὶ ἣν ? Schroeder || πὰ (i. e. πᾶσα ὃ) 
A: πρῶτα b: πρῶτα {δὲ καὶ ὕστατα. Unger l.l. τζὰ μὲν» πρῶτα 
Schroeder; idem infra η΄ μηνί, {τὰ δὲ δεύτερα 8΄ μηνί"). 
Serib. vid. πᾶσα Ὀλυμπιὰς 10 διαφέροντων (sic) A: διαφέ- 
ostov b διαφερόντως Aug. Mommsen p. 9. Locus corruptus 
11 ἀρχομέν(ης) AÀ (Aug. Mommsen p. 9): ἀρχόμενα b 12 καὶ 
corruptum; πανσελήνῳ Schroeder 14]. ἤδη γὰρ αὐτῷ praem. 
ν οὐ (praem. ὁ δὲ νοῦς) C | αὐτῷ] αὐτῷ τῷ Ἡρακλεῖ v || περὶ 
(παρὰ) τοὺς βωμοὺς τοὺς (om. καὶ) DG d: xal πλουτοὺς βωμοὺς 
τοὺς E καὶ περὶ τοὺς βωμοὺς H καὶ οἱ βωμοὶ Bv οἱ βωμοί τε C 
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Διὸς ϑυσία xol rà ἐναγίσματα ἐπεπλήρωτο xol ἣ σελήνη 
πλήρης οὖσα καὶ ὁλοχλήρῳ τῷ φωτὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ 
τὴν νύκτα ἀντιλάμπουσα καὶ ἀντιφλέγουσα τὸν καιρὸν παρεῖχε 
τῆς κρίσεως τοῦ ἀγῶνος᾽ ἐν γὰρ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τῆς σελήνης 

5 ὃ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν τελεῖται. α. δεῖ δὲ τὸ πρότερον δεύ- 
τερον νοεῖν καὶ τὸ δεύτερον πρῶτον᾽ οὐ γὰρ δὴ ϑυσίαι ἐγί- 
γοντο πρότερον; εἶτα οὕτως ἡ διχόμηνις ἔλαμπεν. ἀλλὰ πρό- 
τερον 1) ἡμέρα τῆς πανσελήνου παρεγίνετο, εἶτα οὕτως of 
ϑυσίαι καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ἀγῶνος ἐτελοῦντο. | d. ὁ δὲ Aóyog: 

10 ἤδη γὰρ τῶν βωμῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Διὸς πληρωϑέντων 
ϑυσιῶν, ἀντὶ τοῦ σεβασϑέντων ταῖς ϑυσίαις καὶ ἐναγίσματα 

λαβόντων. ss*CE 
33e. (αὐτῷ:) τῷ Ἡρακλεῖ. ge! 
35 a. διχόμηνις: διχόμηνις (ὅτι περὶ τὴν ig παν- A 

15 σελήνου οὔσης ἄγεται τὰ Ὀλύμπια, τουτέστι διχομηνίᾳ Παρ- 
ϑενίου ἢ “Ἵπολλωνίου μηνὸς, παρ᾽ «Αἰγυπτίοις 009 ἢ Με- 
σωρί. b. ἢ ὅτι ἀσκίαστος ἦν ὃ χῶρος. διὰ Cu ὕλην 
λάμπει τὴν σελήνην. 6. [ἢ] μήνη: [οὖν] τὸν ὀφϑαλμὸν 
τῆς ἑσπέρας. ὅλον ἀντέφλεξεν ἡ μήνη ὴ διχόμηνις καὶ yov- 

30 σάρματος οὖσα. τουτέστι πανσέληνος ἦν. 
35d. διχόμηνις: ἡ σελήνη, ἐπεὶ ἐν τῇ πανσελήνῳ ὃ BCDEQ 

Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν ἄγεται, καὶ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ γίνεται ἡ κρίσις. 

1 ϑυσία Ε6--: ϑυσίαι DH? xol αἱ ϑυσίαι Ὁ ϑυσίας Bv 
ϑυσιῶν (^b || τὰ ἐναγίσματα CDEQ: ἐναγίσματα Η ἐναγισμά- 
των Bv | ἐπεπλήρωντο Bv 2 ὁλόκληρος Bv 2.9 καὶ τὴν 
νύκτα om. D | καὶ ἀντιφλέγουσα om. Bv 4 ἀγῶνος) ἁγίου D 
ἁγνοῦ Qe | ἑξκαιδεκάτῃ BC ις DQ δεκάτῃ E 5 ἀγὼν om. 
BCD | καλεῖται BE 6.7 ἐγίνοντο Β: ἐγένοντο ἢ πρότερον (pr.) 
ΒΕ: πρῶτον CDQ 8 τῆς] αὐτὴ E || πανσελήνης B 9 καὶ 
— ἀγῶνος in ras. E || ἐτελοῦντο DO: ἐπληροῦντο BCE 11 σε- 
βασϑέντων]) γεμισϑέντων Q || καὶ τὰ ἐναγ. E 14 ὅτι addidi 
ex V (p. 116,3) 14. 15 πανσελήνης: Schroeder — 15 διχομηνίᾳ 
Sehroeder, ego: οὐμηνία A** νουμηνία At^ 15. 16 Παρϑίε)- 
ν(ίου) 16 ᾿4πολλω(νίου) μη(νὸς), 16. 17 Μεσωρί b (qui 
tamen Μεσωρὶ ἢ Θώϑ' trp.): μεσωρίων A Μεσωριών Schroeder 
proll. p. 46 11 ἀσκίαστος ego: διασκίαστος 17 sq. corrupta 
18 ἡ et οὖν seclusi 19 ἢ μήνη ἢ: ego || καὶ ego: ἢ 20 οὖσα 
ego: οὖν 21 ἐπειδὴ DEO || τῇ v: τ(ῇ) B τῷ CDEOh | παν- 
σελήν(ω) B 22 ἀγὼν om. Q | ἑξκαιδεκάτῃ Β΄ ις΄ CDE 

8* 
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xol αὐτὴ εἰς δύο καταμερίζεται. εἴς τε τὴν αὔξησιν καὶ 
λεῖψιν τοῦ φωτός. 810 s8E 

cDEHQ 35e. διχόμηνις: ὅτε πανσελήνῳ ἄγεται ὃ Ὀλυμπιακὸς 
ἀγών. πρὸ δὲ τοῦ εἰς Ὑπερβορέους παραγενέσϑαι ἩΗρακλῆς 
διατέϑεικε μίαν Ὀλυμπιάδα, μηδέπω ἀποδεδειγμένου τοῦ 
στεφάνου f. βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτι ψιλὸς καὶ ἀσκίαστος | 
ἦν ὁ τόπος, ὥστε ὅλον τὸν ὀφϑαλμὸν τῆς σελήνης κατα- 
λάμψαι τοὺς βωμούς. g. γίνεται δὲ ὁ ἀγὼν ποτὲ μὲν 
διὰ μϑ' μηνῶν, ποτὲ δὲ διὰ ν΄, ὅϑεν καὶ ποτὲ μὲν τῷ 
᾿“πολλωνίῳ μηνὶ, ποτὲ δὲ τῷ Παρϑενίῳ ἐπιτελεῖται. 

h. χρυσάρματον δὲ εἶπε τὴν σελήνην πρὸς τὸ μεγαλοπρε- 
πέστερον τὴν εἰκόνα διαϑέμενος. 410 354E 

pHQ 861. ἄλλως᾽ ὅλον ὀφϑαλμόν: τῆς νυκτὸς τὸ σκοτῶδες 

A 

πληροῦσα ἡ σελήνη κατελάμπρυνεν. 
35k. χρυσάρματος: ἵὰμερίας οὕτω᾽ (ὴΣ χρυσάρματος 

μήνη τὸν αὑτῆς ὀφθαλμὸν ἑσπέρας ἀντέφλεξεν αὐτῷ. 
Ἰ, τουτέστι πανσέληνος. τη. σελήνη δὲ ἑκκαιδεκαταία διὰ τὸ 
ἁβρὸν εἶναι τὸν τόπον καὶ μηδὲν ἐπιπροσϑεῖναι ταῖς αὐγαῖς 
Ττί δῆτα κατέχειν τὸν χῶρον. — n. 0 γὰρ βούλεται λέγειν, 
τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ἐν γὰρ ταῖς ἔμπροσϑεν ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομέ- 
ναις ϑυσίαις ἄδενδρος ἦν ὃ τόπος περὶ τὸ Κρόνιον. (οἵδ 
γὰρ τῷ Διὶ ἁγισϑέντες βωμοὶ τὴν ϑυηπολίαν νοοῦσι τοῦ 
Διός" ἁγισϑένζτων» γὰρ εἶπεν ἀντὶ τοῦ κατασεβασϑέντων 
ταῖς ϑυσίαις. ο. ἤδη οὖν, φησι, τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀγώ- 
νῶν τελουμένων, οὐδέπω «τοῖς» νικήσασιν ὁ τῆς ἐλαίας 
στέφανος ἀπεδέδοτο, ὡς ἂν οὐδὲ αὐτῆς αὐτόϑι πεφυτευμένης, 

8—9 Tzetzes ad Lyc. 41. id. Chil. I 581 

2 διὰ τοῦτο διχότομος post φωτός add. C 8 διχόμηνις 
E: ἄλλως DHOQ σημείωσαι δὲ Ὁ 4 ἀγὼν om. D | πρὸ τοῦ δὲ E || 
Ὑπερβορέως E || Ἡρακλῆς 06: Ἡρακλέα ὅ ἀποδεδεγμένου E 
ἀποδεδειγμένην r 6 ὅτι] οὕτως E 10 "Anólionvt E 11 δὲ om. 
C || πρὸς τὸ] διὰ τὸ πρὸς τὸ r 12 τὴν εἰκόνα] τὸν ἀγῶνα Ε 
15 ἁμερίας] ὁ δὲ νοῦς Schroeder 16 αὐτῆς: ego 17 πανσ. (ἦν 
Mommsen suppl. p. 42. 18 ἁβρὸν] ἄδενδρον | αὐγαῖς ΒΟΙΙΡΒΙ: 
αὐταῖς 19 ft. ἐδόκει κατέχειν 21 supplevi 22 ἁγιασϑέντες À*^ || 
ϑυηποί(λίαν.λόα 28 supplevi || x«v«oxev«c?. Red. (ft. etiam A) 
25 supplevi 26 &zoófóoro || πεφυτευμένος: ego 

10 

[e 

to 

5 

5 
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ὥστε ἀπὸ τοῦ, ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρεα ἔϑαλλεν, ἐκ τοῦ παρεπο- 
μένου τὴν δόσιν τοῦ στεφάνου δηλοῦσϑαι. 

87. καὶ μεγάλων ἀέϑλων: ἢ διὰ τὴν τῶν Ἕλλανο- CcDHQ 
δικῶν ἐπιμέλειαν, ἢ διὰ τὴν σύγκρισιν. 390 

5 9888. πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ: ἰδίως τὰ κεφάλαια ἐκϑεὶς A 
ὁ Πίνδαρος τὸ κατὰ μέρος, ἐπέξεισιν, ὥστε εἶναι τὸ ἑξῆς 
τοῦ λόγου τοιοῦτον᾽ ἤδη γὰρ αὐτῷ πενταετηρίδα διαϑέντι 
καὶ ϑύσαντι τῷ πατρὶ ἦν ὃ χῶρος ᾿ἄδενδρος. 

38b. καὶ πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ: ἔϑηκε δὲ ὁμοῦ τοῖς CDEMQ 
10 εἰρημένοις καὶ χρόνον, πενταετηρικὸν αὐτὸν εἶναι τάξας. 

€. πάντων οὖν, φησι, γενομένων τῶν μεγάλων ἄϑλων, λοι- 
πὸν τὴν ἁγνὴν καὶ ἀδωροδόκητον κρίσιν ἔϑηκε, τὸν ἀγῶνα, 
ὥστε διὰ τοσούτου τελεῖσϑαι καὶ ἐν τόπῳ τῇ ᾿Ηλιδι᾿ ἐκεῖ 
γὰρ ὃ ᾿Δλφεὸς ποταμός. 8380 

15. 3898. (κρημνοῖς:) ταῖς ὄχϑαις. ps! 
39b. xomuvovg; ᾿Αἀλφεοῦ τὰς ὄχϑας λέγει τοῦ mova-C 

μοῦ. 380 

40. ἀλλ᾽ οὐ καλά: τὸ ἀλλά ἀντὶ τοῦ δέ. ἐκ δὲ τοῦ DEMQ 
παρεπομένου τὴν δόσιν τοῦ στεφάνου δηλοῖ, ὅτι μήπω ἦν. 

20 418. ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος: τότε. κατὰ A 
τοῦ Κρονίου Πέλοπος βήσσας. b. ᾿Αρίσταρχος᾽ χῶρος ὃ 
ἐν Κρονίου βήσσαις Πέλοπος. λόφος δέ ἐστιν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ὁ καλούμενος Κρόνιος. ο. τινὲς δὲ Κρονίου Πέλοπος, ὅτι 
Πλουτὼ ϑυγάτηρ Κρόνου ἐγένετο, ἡ συγκοιμηϑεὶς ὁ Τάντα- 

25 λὸς ἔσχε Πέλοπα. 
414. Κρονίου Πέλοπος: ἤτοι ὅτι ἀπὸ Κρόνου εἶχε BCDEQ 

τὸ γένος ὃ Πέλοψ᾽ Πλουτὼ γὰρ ϑυγάτηρ Κρόνου, ἧς Τάν- 
ταλος ὃ πατὴρ Πέλοπος. 6. ἵνα οὖν εἴπῃ ὅτι οὔπω ἦν 
τὸ τοῦ κοτίνου φυτὸν ἐν ταῖς βήσσαις καὶ τοῖς τύποις τοῦ 
Πέλοπος τοῦ Κρονίου᾽ τῆς Πελοποννήσου γὰρ ἦν ἡ Ἦλις. 

1 ἄλλου 811 οι. 0 ἁγνὰν κρίσιν Beck recte — 4 σύγ- 
χρισιν τῶν ἄλλων Ὁ — 12.13 τὸν ἀγῶνα ὥστε V: ὥστε τὸν ἀγῶνα 
hb 14 ᾿Δλφεὸς DHO: ᾿ἀλφε(ι)ός ἐστι CE 18 l. om. E 
20 βάσαις (et infra βήσας, βήσαις) A || τότε om. b; idem h. schol. 
recte dist. 22 Ὀλυμπίῳ: b 24 Κρονίου: b Ἰ ὁ {Ζεὺς ἐγέν- 
vnos Τάνταλον, ὁ ób» Τάνταλος Horn 28 οὖν del. b 
29 βήσαις E| καὶ] καὶ ἐν E 80 Πελοπονήσου BC 
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f. ἣ ἁπλούστερον οὕτως" ὅτι ὁ χῶρος τοῦ Πέλοπος ὁ 
ἐν ταῖς βήσσαις τοῦ Κρονίου οὐδέπω εἶχε τὸ φυτόν. Κρό- 
νιον δὲ ὄρος πλησίον (Ὀλυμπίας). 486 

428. τούτων ἔδοξεν: ὃ χῶρος γυμνὸς ὧν ἔδοξεν 
ὑπακούειν ταῖς τοῦ ἡλίου αὐγαῖς, τουτέστι καταλάμπεσϑαι 
ὑπὸ τοῦ ἡλίου. γυμνὸς δὲ ἀντὶ τοῦ ψιλός. τὸ δὲ ὑπα- 
κούειν μεταληπτικῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. Ὁ. διὰ 
τὴν καῦσιν τοῦ ἡλίου. 

BcDEQ — 42e. τούτων ἔδοξε: τούτων τῶν φυτῶν γυμνὸς ὧν 
ὁ κῆπος καὶ ὅλος ὃ τόπος [ἔδοξε καὶ] ἐδόκει ὑπακούειν 
ταῖς ὀξείαις αὐγαῖς τοῦ ἡλίου, ἀντὶ τοῦ εἶναι κατάϑερμος 
καὶ πυρώδης καὶ ἀσκίαστος. 460 

BCDEQ — 43. γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος: κᾶπος κυρίως ὁ περιπνεό- 
μενος [ἀνέμοις] τόπος" ὅϑεν κάπας τὰς φάτνας [καλεῖσϑαι], 
διὰ τὸ περιπνέεσϑαι ὑπὸ τῶν ἵππων τῷ πνεύματι ἀνα- 
σπώντων τὴν τροφήν. 46E 420 

45a. δὴ τότ᾽ ἐς γαῖαν: εἰς τὴν Σκυϑίαν. Ὁ. ὁ ϑυ- 
μὸς αὐτὸν παρώρμησεν. e. ᾿Δφίσταρχος᾽ εἰς τὴν γῆν ἐλ- 
ϑεῖν. ὕπου αὐτὸν 1 Ἰστρία [Ἄρτεμις ὑπεδέξατο. δηλοῖ δὲ 
πάλιν τὴν εἰς Ὑπερβορέους ἐπὶ τὰς τοῦ Ἴστρου πηγὰς ἄφιξιν" 
ἐκεῖ γὰρ οὕτως τιμᾶται ἡ Ἄρτεμις ὅτι μάλιστα ἐκεῖ ἀπὸ 
Ταύρων τοῦ Σκυϑικοῦ ἔϑνους. ἃἅ. ἔνιοι δὲ καὶ B' vv 
γράφουσι καὶ τὸν λόγον ἀπευϑύνουσιν οὕτως" τότε δὴ ὁ 
ϑυμὸς παρώρμησε τὸν Ἡρακλέα ἐπὶ τὴν ᾿ἸἸστρίαν γῆν 
πορεύεσϑαι. 

13 EM 489, 40. 511,6. Zon. 1308, Or. 79, 19. Eust. Il. 595,23. 
Od. 1546, 40 14 Hes. κάπας 

2 βήσαις E || οὐδέποτε v 3 supplevi 9 l. om. 0 || àv] 
»E 10 ἔδοξε καὶ om. CDEO; seclusi 12 σκίαστος E 
3 l. om. CD | alberum κᾶπος om. EQ | ὁ — 14 κάπας om. D 

13. 14 καταπνεόμενος EM s. v. κῆπος 14 ἀνέμοις B: om. 
CDEO; seclusi | τὰς φάτνας D (om. καλεῖσϑαι, quod seclusi): 
καλεῖσθαι τ. φ. (Εα6 τ. φ. xoà. B 15 καταπνέ(εσϑαι) EM. et 
Eust. || τῷ πν. τῶν (. E|| τῷ — 16 τροφήν om. D | τῷ BC**E: τῶν 
νι. 18 αὐτῶν Α'ς 20 Ὑπε φβορέου: 5. 31 Βα: corrupta 
21 οὕτως om. b || ἐκεῖ (alt.) om. b || ὑπὸ b; sed cfr. V 46^ 

Fe cu 

25 
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45 e. ϑυμὸς ὥρμαινεν: διὰ τοῦτο προεϑυμήϑη παρα- BCDEQ 
γενέσϑαι εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, εἰς τὴν Σκυ- 
ϑίαν᾽ ἐν ἡ Σκυϑία 1 Ἄρτεμις αὐτὸν ὑπεδέξατο ἐλϑόντα, 
ἡνίκα αὐτὸν τοῖς προστάγμασι καὶ ταῖς ἀγγελίαις τοῦ Εὖ- 

δ φυσϑέως ὑπουργεῖν ἡ πατρὸς ἀνάγκη παρεσκεύαξεν ἐπὶ τῷ 
τὴν ἔλαφον ἀγαγεῖν, ἥν move ἡ Ταὐγέτη ἀνέϑηκε τῇ Ὀρ- 
ϑωσίᾳ ᾿Αρτέμιδι. 50 CE 

46 a. Ἰστρίαν viv: ἐὰν διὰ τῶν δύο vv Ἰστρίαν BCDEQ 
viv, τὴν Σκυϑίαν ἀκουστέον. Ὁ. ἔνϑα ἡ Ἰστρία Ἄρτεμις 

10 αὐτὸν, τὸν Ηρακλέα, ὑπεδέξατο. ᾿Ιστρία δὲ ἡ ́ ἄρτεμις ἤτοι 
ἀπὸ τοῦ Ἴστρου, ὃν περιοικοῦσιν αἵ ᾿Δμαζόνες, οἷ τιμῶσι 
μάλιστα τὴν ϑεὸν, ἢ ἀπὸ Ταύρων ἔϑνους Σκυϑικοῦ περι- 
οἰκοῦντος τὸν Ἴστρον, παρ᾽ οἷς ὁμοίως τιμᾶται 5 "Agrtuus. 

e. τοὺς δὲ ἀναγινώσκειν ᾿Ιστριανὴν, ἵν᾿ ἡ τὴν ᾽στρι- 
15 ανὴν γῆν. 45CE 

46 d. (Ἰστρίαν νιν") γράφεται καὶ Ἰστριανήν. pe! 
50a. εὖτέ uiv ἀγγελίαις: ἡνίκα αὐτὸν ἡ πατρόϑεν ἃ 

ἀνάγκη. τουτέστι τοῦ Διὸς, κατὰ τὰς Εὐρυσϑέως ἀγγελίας 

παρεσκεύασεν ἀγαγεῖν τὴν ἔλαφον. b. ϑήλειαν δὲ εἶπε 

30 καὶ χρυσοκέρων ἀπὸ ἱστορίας᾽ ὃ γὰρ {τὴν Θησηΐίδα γρά- 
ψας (Ὁ. 311 Κ) τοιαύτην αὐτήν ..... καὶ Πείσανδρος ὃ Κα- 
μιρεὺς (fr. 8) καὶ Φερεκύδης (FHG 1, 18). καὶ τὸ παρὰ 
᾿ἀνακρέοντι" κεροέσσης λειφϑεὶς ἀπὸ μητρὸς [ληφϑεὶς] ἐπτο- 
ππ--:; ὅτι αἴ ϑήλειαι κέρατα οὐ φύουσιν. ἐκαλεῖτο 

36 δὲ 4 ἔλαφος Κερυνία. 
500. εὖτέ μιν ἀγγελίαις: δι᾿ ἀγγέλου γὰρ καὶ κήρυ- CDEHQ 

xog ἐκέλευεν ὃ Εὐρυσϑεὺς, τοῦ Κοπρῆος. Ὅμηρος (O 639) 

1 ὥρμαινεν Β((): ὥρμαινεν ᾿Ιστρίαν νιν D ὥρμαιν᾽ ᾿Ιστρίαν 
νιν EQ | τοῦτο B: τοῦτο τοίνυν DEQ τοῦτό φησινῦ 1.2 ̓ παρα- 
γεν. προεϑυμήϑη B || καταγενέσϑαι DO 2. τοῦ om. E ||'I;roov 
Ὁ: ἱεροῦ 4 πράγμασι  ΟἙ — 4.5 Εὐρυσϑέος BC ὁ Ταὐγέτα B 

9 ἔνϑα CDEQ: ἐὰν δὲ διὰ τοῦ évóg Β 11 ὃν περιοικοῦ- 
σιν Ὁ (οἰκοῦσιν iam Beck): ὅνπερ τιμῶσιν 14 οἱ δὲ ἀνα- 
γινώσκουσιν Brub. 20 ἱστορίας Schubart ephem. litt. Hal. 
1840 I p. 526 (ipse non vidi), Lehrs p.9: ᾿Ιστρίας | τὴν addidi 

21 αὐτὴν (λέγειν b || Πείσανδρος b: Πίνδαρος 23 λειφ- 
Qtlg] ληφϑεὶς APc 23. 24 ἐποιήϑη: V | lac. indicavi 
25 Κερύνεια Lehrs 1. 1. 26 ἀγγελίαις om. DHO 
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ὃς Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων 
ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ ᾿Ηρακληείῃ. 

ge 618. (ἔντυ᾽:) κατεσκεύαξεν. 
cpEHQ ὅϊ. ἀνάγκα πατρόϑεν: παρὰ và iv τῷ v τῆς ᾿Ιλιά- 

δος (v. 108). ὁ Ζεὺς πρὸς τὴν "Hoav' 

σήμερον ἄνδρα φόωσδε μογοστόκος Εἰλείϑυια, 

DEHQ καὶ τὰ ἕξῆς. | διὰ τοῦτό φησι πατρόϑεν ἀνάγκα. 
BcDbEQ ὅ28. χρυσοκέρων ἔλαφον: ὅτι ἐπιμελῶς οἵ ποιηταὶ 

τὴν ϑήλειαν ἔλαφον κέρατα ἔχουσαν εἰσάγουσι, καϑάπερ καὶ 
τὴν ϑηλάξουσαν τὸν Τήλεφον γράφουσι καὶ πλάττουσι. 

BCEQ τέταχται δὲ καὶ παρὰ ᾿ἀνακρέοντι (fr. 51)" ἀγανῶς | οἷά τε 
νεβρὸν νεοϑηλέα γαλαϑηνὸν, ὅστ᾽ ἐν ὕλαις κεροέσσης ὑπο- 
λειφϑεὶς ὑπὸ μητρὸς ἐπτοήϑη. Ζηνόδοτος δὲ μετεποίησεν 
ἐροέσσης διὰ τὸ ἱστορεῖσϑαι τὰς ϑηλεία;: κέρατα μὴ ἔχειν, 
ἀλλὰ τοὺς ἄρρενας. οἷ μέντοι ποιηταὶ πάντες κέρατα ἐχού- 
σας ποιοῦσιν. ὅτε δὲ συνέβαινε καὶ εἰκός ἐστιν ἐνίας ἔχειν, 
ἐκεῖϑεν δῆλον, ὅτι τῶν ἐλεφάντων of μὲν ἐξ Αἰϑιοπίας καὶ 
“ιβύης πάντες σὺν ταῖς ϑηλείαις ὀδόντας ἔχουσιν, ἢ κέρατα, 
ὥς τινες" καϑὰ καὶ ᾿Δμυντιανὸς (Script. rer. Alex. M. p. 162 
M.) iv và περὶ ἐλεφάντων φησί᾽ τῶν δὲ ᾿Ινδικῶν αἵ ϑή- 
λειαι χωρὶς ὀδόντων εἰσίν. s5s*CDQ s4E | 

AcDEQ — 53a. Gv ποτε: ἦν mov. Ὁ. ἡ Tw«wyérq ἡ ϑυγάτηρ 
τοῦ ᾿ἄτλαντος. 6. ταύτην Διὸς βουλομένου βιάσασϑαι εἰς 

8 Ael. h. an. 7, 39 17 Tzetzes sch. Chil. IV 92 (p. 109 Pr.) 

2 ἴχνεσκε CEr || Ἡρακληείῃ] om. ΘΓ lac. D 4 τῷ 
BCD: τῇ E'*0 8 L] ἀντὶ τοῦ Ὁ xovcoxéoov DQ || zàÀm- 
μελῶς C* 11 ἀγανῶς E?hb: ἄγαν ὡς BCQ ἀΐγειν lac.] 4) 

19 νεκρὸν C | νεογηλέα  ϑεοϑηλέα Q** || ὥστ᾽ ἐν ὅλαις QU || 
ὕλῃ Athen. IX 3963 Ael. l.l. | κεροέσση  κεροέσσαις θ΄ xogo- 
ἔσσης (5 12.18 ὑποληφϑεὶς CE 18 ὑπόμηρος BE || ἀπολειφ- 
ϑεὶς ἀπὸ u. Athen. l 1. 14 ἐροέσσης om. Bv 1 ἀλλὰ τοὺς 
ἄρρενας Ο(Ε)6: ἐροέσσης εἰπών Bv || μέντοι Βθν: μέντοιγε CEh 

18 7 κέρατα om. Βῦν 19 mel τινές φασι Βν 20 περὲ 
τῶν ἐλ. ἃ 21 εἰσίν om. CEQ. 22 1. sic A: ἄλλως CEQ om. ὃ} 
ἥν ποτὲ om. V || ἡ Τυηγέτη A (ἡ) Ταυγέτη C[D]E (0) | ἡ (alt.) om. 

22.28 ϑυγάτηρ τοῦ 'άτλαντος AC: τοῦ "A. 9vy. DEQ 
23 ταύτην Α: ἢ C. jvrwo ΕΒ ἡνίκα D || βουληϑέντος V 
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ἔλαφον ἐποίησεν ἡ Ἄρτεμις. εἶτα πάλιν ἄνϑρωπος γενο- 
μένη τὴν ἔλαφον τῇ ̓ Αρτέμιδι καϑιέρωσε Ι καὶ ἀνέϑηκε χρυ- À 
σοχέρων οὖσαν ὡς παράδοξον ὑπὲρ τῆς εὐεργεσίας διότι 
χρυσᾶ “ποιήσασα κέρατα διέβαλεν ἐν αὐτῇ οἵ δὲ ὅτι αὖτο- 

δ φυῆ ἦν τὰ τῆς ἐλάφου κέρατα χρυσᾶ, καὶ διὰ τοῦτο ὡς 
ἀξίαν ϑαύματος ἀνέϑηκεν. s4CDQ &1E 

53d. Ταὐγέτα: ἡ Τηϊὐγέτη τῆς ᾿Αρτέμιδός ἐστι φίλη. A 
ταύτης ἠράσϑη Ζεὺς καὶ αὐτὴν ᾿ἄρτεμις διωκομένην εἰς 
ἔλαφον μεταβάλλει" ὅϑεν καὶ εἰς ὑπόμνημα τοῦ πραχϑέντος 

10 τὴν ἔλαφον χρυσώσασα ἀνέϑηκε γαμηϑεῖσα Διί. 55A 
ὅϑο. Ταὐυγέτα: ὄνομα κύριον, Ἄτλαντος ϑυγάτηρ. BCDEQ 

αὕτη ἀφιέρωσε τῇ “Ἀρτέμιδι τὴν ἔλαφον. λέγεται γὰρ ὅτι 
ἡνίκα ᾿Ηρακλῆς παρέσχεν αὐτὴν Εὐρυσϑεῖ, τότε εὑρέϑη ἐπὶ 
τοῦ τραχήλου αὐτῆς γεγραμμένον Ταὐγέτη ἱερὰν ἀνέϑηκεν 
᾿Αρτέμιδι. 53 CDEQ 

54 a. Ὀρϑωσίᾳ: τῇ “Αρτέμιδι. περὶ τῆς Ὀρϑωσίας A 
᾿Αρτέμιδος ““πολλόδωρος γράφει. Ὀρϑωσία δὲ ὅτι ὀρϑοῖ 
εἰς σωτηρίαν᾽ ἢ ὀρϑοῖ τοὺς γεννωμένους. καὶ ἐν ᾿Αϑήναις 
ἵδρυται" τὸ ἱερὸν δέ ἐστιν ἐν Κεραμεικῷ. καὶ παρ᾽ ᾿Ηλείοις 

30 Ὀρϑωσίας ᾿Δφτέμιδος ἱερὸν, ὥς φησι Δίδυμος. 56 
564b. ἀντιϑεῖσ᾽ Ὀρϑωσίᾳ: Ὀρϑωσία ἡ "Agsequc παρὰ BCDEQ 

Ὀρϑωσιεῦσιν [ὕπερ ἐστὶν ὄρος ᾿Δρκαδικόν]. ἔστι δὲ καὶ 

1 

21 Tzetzes ad Lyc.1331(id.ibid.936) 22 Hes.'Oo8ío Ἄρτεμις 

1 ἐποίησεν A: μετέβαλεν V ἢ εἶτα V: αὐτὴ Α |j πάλιν Α: 
πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν φύσιν ἀποκαταστᾶσα ind V || ἄνϑρωπος 
γενομένη AC: γενομένη ἄνϑρωπος DEO 2 τὴν — καϑιέρωσε 
Α: καϑιέρωσεν αὐτὴν τῇ ᾿ἀρτέμιδι V 3sq. corrupta; ft. post 
παράδοξον lac. statuenda 4 διέβαλεν ἐν αὐτῇ] ἱερὰν ἀνῆκεν 
ἡ Ταὐγέτη Lehrs p. 9 (male). Ft. διέδησεν ἐν αὐτῇ scrib. 

oi a CIN A 10 γαμηϑεῖσα zu] τῇ ᾿Αρτέμιδιε Lehrs 
.9 ^ ἄν move T. B | Ταυγέτη BCE M en [D]Q || 
νομα — 12 A«gorv] αὕτη Ἄτλαντος ϑυγάτηρ. ἀφιέρωσε δὲ τὴν 
B. τῇ Aor. Bv 12 ἀφιέρωσε BU: ἀνιέρωσε DEO | τὸν &. E| 
γὰρ om. DQ 18 ὁ Ho. 00 14 αὐτοῦ E | ἀνέϑηκα D 
15 ᾿ἀρτέμιδι om. Bv 21 — p. 122,38 cfr. Tricl. 163,7 21 l 
om. € | Ὀρϑωσία om. EQ Ὀρϑωσία — 22 ἐστὶν om. D 22 Ὀρϑω- 
σιεῦσιν ego: Ὀρϑωθεῦσιν B Ὀρϑωσεῦσιν G τὸ Ὀρϑώσιον CE* 
(τὸ add. Ε", ὠσιὸν in ras. id.) Q Tricl. v (ἀπὸ Ὀρϑωσίου Tzetzes) 
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᾿ἀρκαδίας ὄρος Ὄρϑιον, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ 950g Ὀρϑία καὶ 
Ὀρϑωσία καλεῖται. ο. ἤτοι τῇ ὀρϑούσῃ τὰς γυναῖκας καὶ 
εἰς σωτηρίαν ἐκ τῶν τοκετῶν ἀγούσῃ. 

pe — 54d. (Ὀρϑωσίᾳ!) τῇ ᾿Ἀψτέμιδι. 
A ὄδὄδδ8. τὰν μεϑέπων: ἥντινα διώκων εἰς “Ὑπερβορέους 
ἦλθεν. 51 

BCcDEQ 55b. τὰν μεϑέπων: ταύτην ἐπιδιώκων τὴν ἔλαφον 
ἐθεάσατο καὶ τοὺς Ὑπερβορέους καὶ ψυχροτάτους τόπους καὶ 
τὴν Σκυϑίαν᾽ ἔνϑα στὰς ἐξεπλάγη τὰ δένδρα τῆς ἐλαίας, καὶ 
αὐτὸν ἐπιϑυμία ἔλαβε φυτεῦσαι ἀπ᾽’ αὐτῶν περὶ τοὺς τοῦ 
σταδίου τόπους τοῦ ἱππικοῦ. 5685Ὲ 

00 562a. πνοιαῖς ὄπισϑεν: τὸ πνοιαῖς ἀντὶ τοῦ πνοιῶν. 
b. Βορέα δὲ ἀντὶ τοῦ Βορέου Δωρικῶς" of γὰρ Δωριεῖς 

τὴν ov δίφϑογγον εἰς ἃ μεταβάλλουσιν. 
A 56c. Βορέαο: ὑπερβόρεος γὰρ ἡ χώρα διὰ τὸ ὄπισϑεν 
tfomov τῶν τοῦ Βορέου πνοῶν ἐν τοῖς “Ῥιπαίοις ὄρεσιν. 

A 58. τῶν μιν γλυκύς: τούτων αὐτὸν τῶν δένδρων 
ἐπιϑυμία ἔσχεν ὥστε μετενεγκεῖν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν. 

DQ ὅ9. δωδεκάγναμπτον: δώδεκα γὰρ ἐν Ὀλυμπίᾳ τρέ- 
χει τὸ τέλειον ἅρμα, τὸ δὲ πωλικὸν ὀκτώ. 

A 60. ἵππων φυτεῦσαι: τὸ Πάνϑειον, ἐν à πεφύτευται 
ἡ ἐλαία᾽ ἣν δρέπει ἀμφιϑαλὴς παῖς χρυσῷ δρεπάνῳ κλά- 
δους ιζ΄ τέμνων, ὅσα καὶ τὰ ἀγωνίσματα. 

A 61a. καὶ νῦν tig ταύταν: νῦν τὴν εὐωχίαν ἑορτὴν 
εἶπε᾽ λέγει γὰρ τὴν τῶν νικηφορίων τοῦ Θήρωνος εὐωχίαν, 
φάμενος εἰς ταύτην ἔρχεσϑαι τὸν Ηρακλέα μετὰ τῶν Διοσ- 
κούρων. Ὁ. εἰς τὰ ϑεοξένια. 

BCDEQ 616. καὶ νῦν ἐς ταύταν ξορτάν: τὴν τοῦ νικηφόρου 

21—22 Aristot. mirab. 51. sch. Àr. Plut. 586 (— Suid. xo- 
tivov στεφάνῳ) 

(ad p. 121) 22 ὅπερ --ἄρκ. delevi (hab. Tzetzes Tricl) || 40x«- 
δικόν DEO Tricl.: "Aoxaóiag. BCv (utrumque codd. Tzetzae) | 
δὲ καὶ [D]EQ Tricl. καὶ €: γὰρ Bv — (ad p.122) 1 ὄρος Ἄρκ. 
Βν]) Ὀρϑία] Ὀρϑὶς Tricl. ὅ Ὑπερβορέων A** Ὑπερβορέας A»: b 
8 καὶ (ante ψυχρ.) om. v 10 αὐτὸς ἐπεϑύμει ἐλαίαν φυτ. Ὁ || τοὺς 
om.B 16 ἹΡιπέοις: ἢ 17 αὐτὸν ego: αὐτῶν 19---20 cfr. Tricl. 
164,16 19 ιβ΄ δρόμους Tricl. 21 Πάνϑιον: Ὁ 22 δρεπάναις: b 

10 

15 

20 
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πανήγυριν καὶ εὐωχίαν" εἰώϑεισαν γὰρ εὐωχεῖσϑαι. τὴν 
εὐωχίαν γὰρ ἑορτὰν εἶπε. ἃ. φησὶ γὰρ ἔρχεσϑαι εἰς τὴν 
Θήρωνος ἑστίαν τόν τε Ἡρακλέα καὶ τοὺς Διοσκούρους, 
ἐπεὶ ἐξένιξεν αὐτοὺς ὁ Θήρων. 

5 62a. ἀντιϑέοισιν: ἀντὶ τοῦ .... οἵ Διόσκουροι ϑνητοὶ A 
ὄντες πρότερον ἀϑανασίας ἔτυχον παρὰ τοῦ Διός. 

62b. νέσεται: ἔρχεται «Ηρακλῆς σὺν τοῖς Διοσκούροις A 
τούτοις γὰρ ἀποϑεούμενος ἐπέτρεψε διοικεῖν {τὸν ἀγῶνα). 

e. τὸ δὲ ἀντιϑέοισιν πρὸς τοὺς Διοσκούρους, ὅτι καὶ 
10 ϑνητοὶ ὄντες ἀϑάνατοι ἐγένοντο. 

62d. καὶ νῦν νίσεται: ἤξει καὶ ἐπὶ τῇ παρούσῃ BCEQ 
πανηγύρει τοῦ Θήρωνος ὁ ἩΗρακλῆς ἅμα τοῖς ἰσοϑέοις τῆς 
“Μήδας παισὶ Διοσκούροις" τούτοις γὰρ ἐπέτρεψε διατιϑέναι 
τὸν ἀγῶνα Ἡρακλῆς, αὐτὸς λοιπὸν εἰς ϑεοὺς ἀναχωρῶν. 

15 66a. ἀνδρῶν v ἀρετᾶς: καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν ἀν- BCDEQ 
δρῶν ἀρετῆς διοικεῖν αὐτοῖς ἐπέτρεψε, τοῖς Τυνδαρίδαις. 

66b. καὶ διμφαρμάτου: ᾿Δρίσταρχος παρὰ τὴν ῥέψιν, A 
φησὶ, γέγονε τὸ ῥίμφα᾽ σημαίνει δὲ ἡ λέξις τὴν ταχεῖαν 
φοράν. 

20 66 c. ῤιμφαρμάτου: τῆς ταχέα καὶ ὀξέα ὃ ἄρματα ἐχούσης. DQ 
67 a. ἐμὲ δὲ ὧν: dub δὲ οὖν πως ὑμνεῖν vovg Ἐμμε- A 

νίδας ἡ ψυχὴ παρακελεύεται λαχόντας νίκην παρὰ τῶν 
Διοσκούρων. Ῥ. φατρία [οὖν] οὕτω καλουμένη, ἐξ ἧς ἦν 
Θήρων καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Ιέρων. ὁ. οἵτινες τούτους 

35 τοὺς ϑεοὺς ξενίξζουσι πολλάκις εὐωχίαν ποιοῦντες. καὶ ἐκά- 

λουν αὐτὴν ϑεοξένια. ἃ. τὴν ἑορτὴν ἔνϑεν τοὺς Διοσκού- 
ρους ξενίξειν ἐδόκουν. 

1 εἰώϑασι Bv 2. ἑορτὴν CDQ | εἶπε CD: εἴπομεν Β εἷ- 
zov Ἐ! τὴν τοῦ Θήρ. DOv 8 Ἡρακλὴῆν BDOv 4 ἐξένισεν 
E 5 ἀντὶ τοῦ (ἀποϑεωϑθεῖσιν" ὅτι) Schroeder — 8 supplevi 
Lo ἘΠ 5) 5. 22, 116, 4 9 ἀντιϑέοισιν ego: νίσεται Α 
1 1j ὁ νοῦς Ὁ || νίσσεται ἃ Jl ἥξει καὶ E: ἥξει ἂν καὶ (C)Q 
2i ἥξει Β καὶ viv ἤξει V ὁ CEQ: καὶ B 18 ἐπέστρεψε 
Β 16 ἐπέστρεψε B 17 pus ab iis q. s. seiunxit 
Lehrs 18 γεγονέναι b | ῥίμφα Bergk (cl. Et. M. 104, 18): 
sre A διψαρμάτου Lehrs p. 9 21 óv] ὧν A I "πῶς 

21, 22 Εὐμενίδας 23 οὖν seclusi cl. p. 124, 16. 18; ἦν b 
26 ἔνϑαν sed cfr. p. 87,22 
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BCcDEQ — 67e. ἐμὲ δ᾽ ὧν πα: ἀμφότεροι οἵ σύνδεσμοι παρα- 
πληρωματικοὶ; καὶ ἐν τῷ, Θήρωνί τ᾽ ἐλϑεῖν, ὁ τέ. 

A 68 a. Ἐμμενίδαις: Ἐμμενίδαι λέγονται, οἵ περὶ Θή- 
gove, ὡς μὲν οὗ προὑπομνηματισάμενοι, ἀπὸ Euu£vovg 
τινὸς TOU τὴν Φαλάριδος τυραννίδα καϑελόντος. ἦν δὲ ὁ 5 
Ἔμμένης Τηλεμάχου παῖς, οὗ γίνεται Αἰνησίδαμος, οὗ Θή- 
ρῶν, οὗ Θρασυδαῖος καὶ Φιλοκράτης. 

ΒΟΌΕΟ — 68b. Ἐμμενίδαις: Ἐμμενίδαι φατρία Θήρωνος ἐν 
Σικελίᾳ. ὁ. λέγει δὲ τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις. ἃ. Τηλεμάχου 
καταλύσαντος τὸν τῶν ᾿Ακραγαντίνων τύραννον Φάλαριν 10 
παῖς γίνεται Ἐμμενίδης, οὗ Αἰνησίδαμος, οὗ Θήρων καὶ 
Ξενοκράτης᾽ Θήρωνος δὲ Θρασυδαῖος, ΞΞενοκράτους δὲ Θρα- 
σύβουλος. 

Be — 71. (πλείσταισι:) πεπληρωμέναις. 
BCDEQ 728. ξενίαις ἐποίχονται: ὅτι ἡ γινομένη ϑυσία τοῖς 15 

Διοσκούροις ξενισμὸς λέγεται. — b. ταῖς γινομέναις [οὖν] 
ϑυσίαις τοῖς Διοσκούροις ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς εὐσεβῶν ὄντων. 
c. ἀγαϑῇ [οὖν] γνώμῃ καὶ συνειδήσει οἵ Ἐμμενίδαι τὰς 
ϑυσίας ἀεὶ πληροῦσιν. 

ABE — 72d. ἐποίχονται: ἀντὶ τοῦ περιέπουσι. τιμῶσιν. 20 
e. οὗ Ἐμμενίδαι. 

A 74a. τελετάς: ἢ τῶν Διοσκούρων ἢ πάντων τῶν ϑεῶν. 
b. τελετὰς δὲ νῦν τὰς ἕορτάς᾽ οὐ γὰρ τὰ ὄργια. 

A 788. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μέν: εἰ ταῦτά, φησι, ἀνεπίληπτα 
καὶ φανερὰ, ὅτι τὸ μὲν ὕδωρ ἄριστόν ἐστι, τῶν δὲ ἄλλων 56 
κτεάνων ὃ χρυσὸς, καὶ τὸ περὶ τοῦ Θήρωνος λεγόμενον 
σαφές ἐστιν, ὅτε τοῦ Ὀλυμπιχοῦ τετυχηκὼς στεφάνου νῦν 

1 πᾶ DO: παῖ BE om. C || οἱ σύνδεσμοι CDEQ: σύνδεσμοι 
oi B 1.2 παραπληρωματικοὶ CDEO: πληρωματικὸς B! πληρω- 
ματικοὶ B? 8 Εὐμενίδαις etc. A 4 προμνηματισάμενοι: 
Gerhard | Εὐμενοῦς etc. A 1 Θρασύδιος: b 8—11 cfr. 
Thom. 166, 5 8 l. om. BC || ̓ Εμμενίδα Bür 'Euyusvioc E 
9 λέγοις E 10 ft. {τοῦ καταλύσαντος | Φάλαρον. Β 12 δρα- 
συδαῖος E 16 ]. BC et (add. εὐσεβεῖ γνώμᾳ) E: ὅτι πλείσταισι 
βροτῶν DQ || ὅτι om. B || γενομένη BD 10 οὖν om. Bv; seclusi 

17 τῶν “ιοσκού(όγρων DEO 18 οὖν om. €; seclusi 
21 Εὐμενίδαι B Pues A 229 τελετάς] SCr. μακάρων 
28 δὲ add A* || o? b: οὗ 27 Ὀλυμπιακοῦ b 
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ἐξ οἴκου ἅπτεται πρὸς αὐτὴν ἤδη τὴν ἐσχατιὰν μέχρι τῶν 
τοῦ Ἡρακλέος στηλῶν. ἀλληγορικῶς δὲ βούλεται εἰπεῖν ὅτι 
ἐπ᾿ ἄκρον τῆς ἀρετῆς ἐλήλυϑεν. | 

156 b. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ: εἰ δὲ τὸ ὕδωρ uiv BCDEQ 
5 τῶν λοιπῶν στοιχείων προτετίμηται καὶ τοῦ πλούτου ὁ χρυ- 
σὸς καὶ τῶν ἀγώνων ὃ Ὀλυμπιακὸς, δῆλόν ἐστιν ὅτι πρὸς 
τὸ τέλειον τῆς ἀρετῆς ὃ Θήρων παρεγένετο νικήσας καὶ 
αὐταῖς τρόπον τινὰ ταῖς τοῦ “Ηρακλέος στήλαις προσεπέλασεν. 

e. ἄλλως᾽ καϑολικῶς πάντων εἰπών. ὥσπερ ovv, φησι, BCEQ 
10 τὸ ὕδωρ ἀριστεύει τῶν πάντων, οὕτω καὶ Θήρων ἀριστεύει 

τῶν ἀνθρώπων. ἃ. ἄλλως" εἰ δὲ τὸ ὕδωρ τῶν ἄλλων CDEQ 
στοιχείων διαφέρει καὶ ὃ χρυσὸς τοῦ πλούτου, νῦν yt ὃ 
Θήρων πρὸς τὸ ἔσχατον καὶ ἄκρον τῆς νίκης ἱκάνων ἅπτε- 
ται ταῖς οἴκοϑεν ἀρεταῖς τῶν ἩΗρακλέους στηλῶν. "1E 

15 e. καὶ τὸ πόρσω ἐστὶ βροτοῖς σοφοῖς ἄβατον καὶ ἀσόφοις. DEQ 
οὐδαμῶς οὖν αὐτὸ, τὸ πόρσω. διώξω καὶ τούτου μεῖζον 
ξητήσω, τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος. 81Ὲ 

71a. νῦν δέ: ἀντὶ τοῦ νῦν ἤδη. παρατηρητέον δὲ A 
ὅτι οὐδὲν ἀτύχημα γέγονε περὶ τὸν οἶκον Θήρωνος. 

20 TT b. πρὸς ἐσχατιάν: μέχρι τοῦ ἐφικτοῦ καὶ τοῦ ἐσχά- A 
του τέλους τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἐρχόμενος. 81 

11. πρὸς ἐσχατιὰν ἀρεταῖσιν: εἰς ἄκρον ἥκει ἀρε- BE 
τῆς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος στεφάνου τετυχηκώς. 1918 

18. ἀρεταῖσιν ἱκάνων: ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔστι τούτων A 
35 ἀρετὴ περαιτέρω, οὐδὲ τῶν στηλῶν (rv) Ἡρακλείων γῆ 

περαιτέρω. τοῦτο δὲ φανερόν ἐστι καὶ σοφοῖς καὶ οὐ σο- 
φοῖς᾽ ὃ μὲν γὰρ σοφὸς εἰδὼς οὐκ ἐθελήσει περᾶν, Ó δὲ 

2 Ἡρακλέους Ὁ 7 τέλος Βν | ὁ om. CQ 8.τοῦ Ἡρακλέος 
CDEQ: Ἡρακλείαις Bv 9 πάντα v(B?) | πάντων εἰπών om. € || 
εἰπεῖν ἢ; εἰπών corrupt. vid. 10 τῶν om. CQ 12 γε ΟΕ: 
τε DO 18 καὶ CD: καὶ τὸ E 14 Ἡρακλέος DO || στηλῶν] 
de C cfr. ad p. 126,6 15 πρόσω E | σοφοῖς βροτοῖς E 
16 αὐτὸ ΕἾΘ: αὐτὸς E* αὐτῷ D || zoóco E 10. 17 usifov £m. 
τούτου E τούτου om. ἂν 21 ἀνθρωπίνης scripsi: δῆς A 
om. b 23 στεφάν(ου) B: στέφανον Ev 25 τῶν addidi 
25.26 γῆ περαιτέρω scripsi: in À cp. dub., quod περαιτέρω 
solvit Schroeder; sed ab γη certe incipit 
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ἄφρων. κἂν τολμήσῃ, τῆς ἐλπίδος στερήσεται᾽ ὥστε πᾶσιν 
ἀδύνατον εἶναι. 

BDEQ 798. οἴκοϑεν: διὰ τῶν οἰκείων ἀρετῶν. Ὁ. τὸ πόρ- 
σω: τὸ ἐπέκεινα τῆς στήλης. 6. ἄλλως᾽ τὸ δὲ περαιτέρω 
τῶν Ἡρακλέους στηλῶν χωρεῖν οὔτε σοφὸς οὔτε μὴ σοφὸς 5 

BcDEQ | ζητήσειεν ἄν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸς ἐγὼ τὸ τοιοῦτον διώξω" 
εἴην γὰρ ἂν κενός τις καὶ ἀπαίδευτος. 818 

BcbEQ 79d. [Ἡρακλέος στηλᾶν:) ὁ Ἡρακλῆς ἡνίκα ἐπὶ τὰς 
Γηρυόνου βοῦς εἰς τὴν Ἐρύϑειαν λεγομένην νῆσον πρὸς 
τῷ Ὠκεανῷ παρεγένετο, πᾶσαν διεξελϑὼν τὴν πλεομένην 10 
ϑάλασσαν, ᾿ἐβούλετο προσωτέρω χωρεῖν" εἶτα χάος εὑρὼν καὶ 
ξόφον. ἔστησε στήλας, δι’ ὧν ἐμήνυσε τὸ τέλος τῆς ϑαλάσ- 
ὅσης, ὡς μηδὲν εἶναι περαιτέρω πλωτόν. πρὸς τοῦτο οὖν ἡ 
διάνοια ἀποδίδοται, ὅτι ὃ νικήσας Ὀλύμπια μηδὲν ξητείτω 
πλέον᾽ ἔχει γὰρ τὸ τέλος τῆς εὐδαιμονίας. ὥσπερ τὸ τέλος 15 
τῆς ϑαλάσσης af ἩΗρακλέους στῆλαι. e. ἐν τόπῳ Γαδεί- 
QOLC. 195Β 165 Ε 

Α 9 τὸ πόρσω: τὸ ἐπιπόρρω τούτων φησὶν ἄβατον 
εἶναι καὶ πᾶσιν ἀνέφικτον καὶ σοφοῖς καὶ ἀσόφοις. 
g. τὰ δὲ ὑπὲρ τὰ ἐκεῖ φράσαι καὶ τοῖς ποιηταῖς ἀδύνατα, 20 
ὡς εἶναι ἄγνωστα καὶ τοῖς σοφοῖς. Ο. 1Υ 

A 81a. ἔνιοι δὲ ἀναγινώσκουσι κεινὸς, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ 
(T 376) κεινὴ δὲ τρυφάλεια, Üv' ἡ κενή. κενὸς «γὰρ ἂν 
εἴην; εἰ διώκοιμι πρόσω τῶν Ἡρακλείων στηλῶν, ὧν ὕπερ 
ἄγαν. 18 26 

BCDEQ — 81b. γράφε κεῖνος εἴην, ὁ τῶν δυνατῶν ἐφιέμενος 

8 οἴκοϑεν B: οἴκοϑεν Ἡρακλέος 0 οἴκοϑεν 'Ho. στηλᾶν E 
8.4 πρόσω BE 4 τῶν στηλῶν Bv || ἄλλως om. Bv || δὲ DEO: 

y&o Bv — 5 Ἡρακλέο(υςς DEQ: Ἡρακλείων Βν 6 ξητήσειεν] 
οὐδεὶς ξητήσειεν C, qui haec cum 75 continuavit | τοιοῦτο B 

7 εἴην D (v add. rubr) Q0: εἴη C e E ἦ B || ἀπαίδ. εἴην B 
8 l sic B: ἄλλως τὸ Ἡρακλέους (-ος DO) στηλῶν ἅπτεται 

εἶπεν (εἰπεῖν E) (D) DEO. Seclusi | ὁ BE: ὁ γὰρ DO ὅτι ὁ C 
9 Γηρυόνου BO: Γηρυόνους DE Γηρυονείους C | ̓Ερύϑειαν mg. 
Brubachianae: ᾽᾿Ερυϑίαν CDEQ ἐρυϑρὰν Bv 18 ὡς om. D | 
τοῦτο om. E 15 γὰρ BCE: δὲ DQ 16 Ἡρακλέοο DO  . 
16.17 Γαδείροις B: Γαδείρων 19 πᾶσιν b: πάλιν 20 τὰ δὲ 
b: τὸ δὲ | φϑάσαι: ego 26 γρ(άφε) B: γρ(άφεται) καὶ C. om. 
DEO || κεῖνος BCD: κεινὸς E κεῖνὸ 
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| καὶ μὴ ἀδυνάτων ἐρῶν. ἔνιοι δὲ ἀναγινώσκουσι κεινὸς BDEQ 
εἴην, ἵν᾽ q, ἐὰν διώξω τὰ ἀδύνατα, κεινὸς εἴην, οἷον ἄφρων, 
ὡς ἀδυνάτων ἐφιέμενος. 

81 c. ἄλλως" περὶ τοῦ κεινὸς εἴην ἐπιστήσας τις λογικὸς cQ 
καὶ εὑρὼν ὅτι τὰ εὐκτικὰ τῶν ῥημάτων, ὅτε μὲν κυρίως εὐκτικά 
εἰσι καὶ εὐχὴν περιέχουσιν, ἄνευ συνδέσμου τινὸς προφέρονται, 
τοῦ ἄν δηλαδὴ ἢ τοῦ εἴ ἢ ἑτέρου ὑποταχτιχοῦ μορίου, ὁπη- 
νίκα δὲ ἀντὶ ὑποταχτικῶν λαμβάνονται, τὰ εἰρημένα μόρια 
συμπροφερόμενα ἔχουσι, τὸ κεινός ὥσπερ διορϑούμενος κεῖνος 
ἔγραψεν, ἵν᾽ οὕτως εὐχτικῶς τὸ εἴην ἀποδοϑῇ καὶ ἀναχϑῇ τὸ 
νόημα πρὸς τὸν Θήρωνα, εὐχομένου δηλαδὴ τοῦ ποιητοῦ τὸ 
γενέσϑαι κατὰ Θήρωνα καὶ μὴ πλέον τι. καλῶς μὲν οὖν ὁ ἀνὴρ 
ἐπεστάτησεν ὡς ἐπήβολος ἄριστος τῆς γραμματικῆς τέχνης᾽ τοῦτο 
δὲ μόνον ἠγνόησεν, ὅτι ἡ γραμματικὴ ἐπὶ μόνῃ τῇ κοινῇ δια- 
λέκτῳ τὸ κράτος ἔχει καὶ δι᾽ αὐτὴν συνεστάϑη. πρὸς γὰρ τὰς 
ἄλλας, τὴν Ζωρίδα φημὶ καὶ Αἰολίδα καὶ ᾿Αττικὴν καὶ ᾿Ιάδα, 
λίαν ἔχει ἀσυντελῶς. διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τῆς κοινῆς κανόνας 
ἀπαιτούμεϑα, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων μόνα ἰδιώματα, οἷον, τόδε ἰδί- 
ωμα “ωριέων καὶ τόδε ᾿ἀττικῶν. ἰστέον οὖν ὅτι τὸ κεινὸς εἴην 
“Ἰωρικῶς κείμενον παρὰ τῷ Πινδάρῳ ἐστὶν, ὃ ὃς τὰ πλείω ᾿Δωριστὶ 
γράφει. οἱ δὲ Ζωριεῖς ὀλιγοφραδεῖς καὶ ,συλληπτικοὶ, ὡς δῆλον 
ἀπὸ τοῦ χρή καὶ χρῆν, ὧν τὸ μὲν χρή ἀπὸ τοῦ χρεών ἐστι, 
συντεϑέν᾽ διὸ καὶ τοῦ ἐστί τὸν τόνον ἔχει" τὸ δὲ χρῆν ἀπὸ τοῦ 
χρεὼν Tv: διὸ καὶ περισπᾶται. εἴπῃς οὖν καὶ τὸ εἴην ἄν συλ- 
ληπτικῶς καὶ “ωρικῶς, ὡς τῆς συλλαβῆς τῆς ἣν ἐπελϑούσης τῇ 
ἄν καὶ ἀρκούσης xo9' ἑαυτῆς καὶ τοῦ συνδέσμου παρὰ τῷ 
Ζωριεῖ. 

σι 

e 1 

1 σι 

Θ 

οι 

τέλος ϑεοξενίων. EQ 

2 ἵν᾽ ἡ --- εἴην om. D | διώξω] δείξω E (δ᾽ corr. ex f ll 
ἀδύνατα) ἀκίχητα PO 3 ὡς] ὡς ἂν E 4 τοῦ Qv: τὸ 
κεινὸς θ: κοινὸς C κεῖνος v | λογισμῶν — 5 τῶν Q. τὰ εὐκτ. "ἢ 

6 προσφέρ. Q** 7 1 (alt. ἢ ἢ xci € 8 λαμβάνωνται 
Cv 9 συμπεριφερ. C || τὸ] τὸ δὲ C (? €?) 10 eim C 
12 ó om. € 13 ἐπίβολος ν 14 μόνης τῆς κοινῆς δια- 
λέκτου Ὁ 1 συνετέϑη C 17 κείνου et κοινοῦ C 18 ἄλλων 
QP*v: κοινων Q** λοιπῶν  | οἷον τί τόδε, C 21 συλληπτικοὶ 
Q!v: ᾽συναλειπτικοὶ (5 συλληπτικοὶ καὶ συναλειπτικοὶ C 
22 ἐχρῆν. CQ** | ἀπὸ C: ἀντὶ ἂν 28 Leto Q0 | ἐχρῆν € 

24 εἴποις Ὁ 26 συλλαβοῦς 0" | τῇ] τὸ 26 ἀρκούσης] 
ἐλθούσης 0" | καὶ] καὶ ἄνευ C? 
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Seholia in Olympioniearum carmen IV. 

A — "Poo, Καμαριναίῳ ἅρματι. — inser. 
cQ Ῥαύμιδι Καμαριναίῳ ἵπποις. 

BDEQ ΦῬβαύμιδι Καμαριναίω ἵπποις νικήσαντι τὴν ὀγδοηκοστὴν 
δευτέραν Ὀλυμπιάδα τεϑρίππῳ, παιδὶ κρωνος. metr. E* 

pEQ b. Καμάρινα δὲ πόλις Σικελίας. 1ῈΕρ0 δ 
ADEQ τοῦ δ΄ εἴδους 7| στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶ «ε΄. 

τὸ α΄ ἀνακλώμενον ἰωνικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. 
τὸ β΄ ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ γ΄ ἰϑυφαλ- 
λικόν. τὸ δ΄ ἰωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον τῆς αἱ 
μακρᾶς ἀναλυομένης. τὸ ε΄ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον 10 
ἀδιαφόρου τῆς ἀρχούσης. τὸ ς΄ ἰωνικὸν τρέμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ ζ΄ λογαοιδικὸν ἐξ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου 
καὶ συλλαβῆς. τὸ η΄ Φερεκράτειον λεῖπον τῇ τελευταίᾳ 
συλλαβῇ. τὸ ϑ΄' ἰαμβικὸν ἑῳφϑημιμερές. τὸ v ἐπιωνικὸν 
τρίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ια΄ τροχαικὸν (ÓlusrQov) 15 
ἀκατάληκτον διαλυϑέντων τῶν ποδῶν. τὸ ιβ΄ ἰωνικὸν δί- 
μέτρον ὑπερκατάληκτον. τὸ ιγ΄ ἰωνικὸν δίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον τῆς ἀρχούσης ἀδιαφόρου. τὸ ιδ΄ ἰαμβικὸν δί- 
μέτρον βραχυκατάληκτον᾽ ἢ ἰωνικὸν τῆς o/ ἀδιαφόρου οὔσης, 
διὰ τὴν ἀντίστροφον. τὸ ιε΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερές. 20 

1 φαμμιδὶ 2 8qq. inscr. post metr. hab. Ὁ αι ibid. repet. 
E; ante metr. Ψαύμιδι Καμαριναίῳω Q — 3 l. ἐλατήρ praem. | 
Καμαρίνῳ B || νικήσαντὴν E 88q. cfr. pap. Oxyrh. CCXXII, 
2, 92 4 παιδίον E || Axoovog EO: "8oovoc BD 6 ἡ om. A| 
ἀντιστροφὴ À || ἐστὶ om. V 7 ἰωνικὸν À: προσοδιακὸν V 
8 μονόμετρον Pauw (δίμετρον legit et Tzetzes) 8.9 ἰϑυφαλι- 
xóv αὶ 11 ἀδιάφορον Dü 12 ἀναπαίστου et -ων (0: ἀναπαίστου 
ADE. Corr. iam Pauw 13 καὶ συλλαβῆς EQ Tzetzes: δισυλ- 
Adf(ov) Α συλλαβῆς D || λεῖπον ego: λείπει Á'PE λείπει ἐν DO 

13. 14 τῆς τελευταίας yen Q* (λειπούσης τῆς τελευταίας 
συλλαβῆς Tzetzes r; sed cfr. O. I str. x) 14 ἐπιωνικόν V: 
ἀπ᾽ ἰωνικοῦ À 15 suppl. Tzetzes r 18 τῆς — ἀδιαφόρου 
om. V|| ἀρχούσης ego: ἀρχ(ῆς) A || ἰαμβικὸν schol. ad Tzetzem 
(Pauw): iovixóv AV 19 βραχυκατάληκτον ADEG: καταληκτι- 
κὸν 6. || ἢ iovixóv ΡΆ ἢ ἑἰωνικῆς G7PE ἢ τῆς ἰωνικῆς D: om. A| 
τῆς α' ἀδιαφόρου À: τῆς πρώτης διαφόρου ᾷ τῆς διαφορᾶς E 
ἀδιαφόρου D 20 τὴν] τὸ PQb || x --- πενϑημ. om. AD 
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ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων i. τὸ o làvixüv δίμετρον ἀκάτά- 
ληκτὸν. τὸ β΄ χοριαμβικὸν δέβένρον 'καταληκτικόν. τὸ y 
ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ δ΄ προσοδιακὸν τῆς 
χεοι συνῃρημένης. τὸ ε΄ δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐπι- 

5 χοριαμβικὸν, ἀπὸ τροχαίου ἀναλυομένου. τὸ ς΄ ἰαμβικὸν 
δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ζ΄ δακχτυλικὸν τρίέμετρον 
καταληλτικὸν, ἢ προσοδιακὸν τοῦ ἰωνικοῦ β΄ ὄντος. τὸ η΄ 
περίοδος, διπλοῦς ἴαμβος. τὸ ϑ'΄ περίοδος τροχαϊκὴ ἀπὸ 
ἰάμβου καταληκτικοῦ. τὸ «( ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυ- 

10 χατάληκτον. τὸ ια΄ τροχαϊκὸν ἐπίτριτον τοῦ α΄ ποδὸς ἀνα- 
lvouévov. τὸ ιβ΄ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. iA 
inscr. DEQ 

Ψαύμιδι: ὃ Ψαῦμις ἐνίκησε τὴν πβ΄ Ὀλυμπιάδα τε- A 
ϑρίππῳ. ἦν δὲ Σικελὸς ἀπὸ Καμαρίνης πόλεως, ἧ ὁμώνυ- 

15 μος καὶ λέμνη. metr. 

1a. ᾿Ελατὴρ ὑπέρτατε: ἰδίως oí νεώτεροι τὴν βρον- A 
τὴν ὄχημα κἀὶ ἵππον τοῦ Διὸς ὑποτέϑενται.:Ἐ — b. ὁ δὲ λόγος" 
ὑπέρτατε βροντᾶς ἐλατὴρ Ζεῦ᾽ οἷον ἡνίόχε. ἀκαμαντόποδος 
δὲ, μὴ καμνούσης τοὺς πόδας. ἀκοπιάστου καὶ στερρό- 

50 ποδος. 
le. Ἐλατὴρ ᾿ὑπέρτατε βροντᾶς: ἐπειδὴ ὁ ἀγὼν BcDE 

16 Hes. ἐλασίβροντα. 

1 ἡ -- ιβ΄ om. D | Χώλων EQ: εἰς A | αἼ α΄ τῆς ἐπῳδῆς D 
9 ἀκατάληχτον Pauw: ἀκαταλήχτικόν A καταληχτικόν Ν | 

προσωδιακὸν αὶ 8.4 τῆς κεοι συνῃρημέν(ης) A: τοῖς κεφαλαίοις 
συνῃρημένον V 4 post συνῃρημένης add. δὲ καὶ ὅτι δίμετρον 
ὑπερκατάληχτοόν' A. Ft. {τινὲς ) δὲ τροχαϊκὸν ὃ. ó. (nam ἐν om. 
A in textu) | δίμετρον ὑπερκὰτάληκτον om.'A 4.5 ἐπιχορι- 
αμβικὸν À: ἐπὶ χοριάμβουν ὅ ἀπὸ — ἀναλυομένου om. A || ἀπὸ 
τροχαίου EQ: lac. D || ἀναλυόμενον ΙΥ: Pauw 6 ροϑῦ βραχυ- 
κατάληχτον add. ἀνακλάμενον (h. e. ἀναλυόμενον) D || τρίμετρον 
EQ: E petoov AD 7 καταληχτικὸν᾽ «EO: om.  βραχυκατάληκτον 
D|7 — ὄντος om."A — 8 τροχαϊκὴ A: τροχαῖος V 9 ἰαμβικοῦ D | 
καταληκχτιχὸν ἢ 8.9 πὲρίοδος, τροχαϊκὸν ἀπὸ ἰάμβόυ " κατα- 
ληχτικόν. "Izetzes b; καταληκτιχοῦ (8. -κόν) ft. delend. [Ἷ0 τρο- 
χαϊκὸν ἐπίτριτον 'A: τροχαῖος ἐπίτριτος DE τροχαϊκὸς ἐπίτριτος ἢ 

11 ooo? red 'A 13 Ψαμμιδι et Ψάμμις 18 ἀκαντό- 
z00og À** -21 l οὐ ᾿ὑπέρτατε βροντᾶς om. 98 

ScHOL. iN PiNDARUM ed. Drachmann. 9 
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Ὀλυμπιακὸς, τοῦτον δὲ ὁ ΨΨαῦμις ἐνίκησεν, εἰκότως ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ Διὸς ποιεῖται τὸ προοίμιον τοῦ ἐπινίκου.ς: ἃ. oí νεώ- 
τερον δὲ ἄρματα τὴν βροντὴν τῷ Διὶ εἶναι διδόασι, καὶ 
λέγουσιν. ὦ ἡνίοχε Ζεῦ. ὁ. ἡ δὲ ἀκολουϑία᾽ ὦ Ζεῦ, ὃς 
Aivvav ἔχεις" καϑ' ὑπερβατόν. f. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ, ὅστις τὴν 
Αἴτναν κατέχεις τὴν οὖσαν ἧἷπον καὶ πίεσμα καὶ βάρος τοῦ 
Τυφῶνος. |. g. Αἴτνα ὄρος Σικελίας |^ οἰκειότατα δὲ, Σικε- 
λιώτης γὰρ ὁ νικηφόρος. ἢ. ὅτε καὶ ἡ Καμάρινα πόλις 
Σικελίας. — i. καὶ ἡ Κατάνη ὕστερον Αἴτνη ἐκλήϑη. τι» 

BC(DEQ 1k. τὴν βροντὴν ὁ Πίνδαρος ὡς ἵππον ὑφίσταται τοῦ 

CDEQ 

A 

BDEQ 

BCEQ 

Διός" διὸ καὶ ἀκαμαντόποδα αὐτὴν εἶπεν. 1. ἤτοι δὲ ὑπέρ- 
τατε Ζεῦ εἴρηκεν, ἢ ὑπέρτατε ἐλατὴρ τῆς βροντῆς. 
m. ἀκαμαντόποδος δὲ, τῆς στερρᾶς καὶ μὴ καμνούσης 
τοὺς πόδας. 

ln. οὗτος δὲ ὁ Ψαῦμις ἐνίκησε τεϑρίππῳ τὴν πβ΄ 
Ὀλυμπιάδα. 

88. τεαὶ γὰρ ὧραι: αἵ γὰρ ὧραι ἑλίσσουσαι,, τουτέστι 
περικυκλοῦσαι ἔπεμψάν us. Ὁ. Διὸς δὲ ὥρας τὰς Ὀλυμ- 
πιάδας νῦν λέγει. 

86. Ζεῦ, τεαὶ γὰρ ὧραι: τὸ ἑξῆς" Ζεῦ, rend γὰρ 
ὧραι SUP ἐνά με ἔπεμψαν ὑψηλοτάτων μάρτυρ᾽ ἀέϑλων, 
ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς. ἃ. ἵν᾽ m, αἵ γὰρ σαὶ ὧραι 
τῶν ἐνιαυτῶν ἔπεμψαν. Ὅμηρος (Β 551) περιτελλομένων 
ἐνιαυτῶν. 6. μάρτυρα δὲ ἀντὶ τοῦ ὑμνητήν᾽ διὰ γὰρ τῶν 
ποιημάτων καὶ ὕμνων ἐκδηλότεροι οἵ νικῶντες καὶ ἀίδιος ἡ 
μαρτυρίαι. — f. τὸ δὲ, ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς, τῇ ὑπό 

1 Ὁλυμπικὸς ΕΓ δὴ Ε 4—9 post sch. 7 repet. 0 (05, praem. 
l. ἀλλ᾽ ὦ Κρόνου παῖ 4 ὦ Ζεῦ — 5 ὅστις] ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ, xod" 
ὑπερβατὸν, ὕστις B et om. ἀλλ᾽ v | ὦ — ὑπερβ. om.(^ ὅ ὦ Ζεῦ 
om. E 6 «Αἴτνην Q0 | iov BEO: /zov D ἵππον C 1 Αἴτνα 
— Σικελίας om. C || ἄλλως ὅστις τὴν Αἴτνην κατέχεις praem. Q5 | 
Αἴτνα B(D): αἴπυα E Αἴτνη θ || οἰκειότατον EQ* — 7. 8 Σικελία E 

10 1l. nullum D: βροντᾶς B ἐλατὴρ ὑπέρτατε E ἐλατήρ (corr. 
ex -ἦρα) ἄλλως α 11.12 ὑπέρτατα E 19 εἶπεν Bv 
18 τῆς om. E || στερᾶς Dv στερεᾶς Beck (στερρᾶς id. e conj) 
καὶ BDE: τῆς 00 | καμνούσης CDO: καμούσης BE — 20 1] ἀλ- 
λως D 21 με om. E|| ἔπεμψ. E. 22 σαὶ om. Ε 28 τὸν ἐνιαυ- 
τὸν CO**b | μὲ ἔπεμψαν U || περιπλομένων 26 τῇ] τὸ E 

5 

20 

25 
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ἀντὶ τῆς μετά κέχρηται ἵν᾿ ἡ, μετὰ ποικιλοφορμίγγων ὠδῶν 
| ἔπεμψάν με af τεαὶ ὧραι. g. ποικιλοφόρμιγγα δὲ εἶπεν, BCDEQ 
ἐπειδὴ σὺν μουσικοῖς ὀργάνοις, αὐλῷ τε καὶ κιϑάρᾳ, δον. 

ἢ. τῇ δὲ ὑπό ἀντὶ τῆς μετά καὶ ἵ : ; ῇ δὲ ἧς μετά x Ὅμηρος κέχρηται (Σ 492) 
5 δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων᾽ ἀντὶ τοῦ μετὰ δαΐδων. 

Ji. Διὸς ὥρας τὰς Ὀλυμπιάδας λέγει. 
k. περισσὸς δὲ Ó γάρ σύνδεσμος. 

4. {ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς: ὅτι αἰτία τοῦ ποι- 
κίλλειν τὴν φόρμιγγα. 

10 6a. ὑψηλοτάτων: τῶν Olvumuxüv λέγει. Ὁ. μάρ- 
τυρα δὲ ἀντὶ τοῦ ἑρμηνέα. 

Ta. ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων: τῶν φίλων εὖ πρασ- 
, M 3 M ' LP ^ 53 δ 

σόντων τὴν ἀγγελίαν τὴν περὶ αὐτῶν γλυκεῖαν οὖσαν ἵλα- 
M [ud 3 A , i] , , ?t ρῶς oí ἀγαϑοὶ προσδέχονται xoi ἀφϑόνως. Ὁ. ἔσαναν: 

15 ἐχάρησαν. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν σαινόντων κυνῶν τοὺς 
ἰδίους δεσπότας. 

7c. ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων: ξείνων, φίλων. 
ἃ. ἔσαναν ἀντὶ τοῦ ἐχάρησαν, ἀπὸ τῶν σαινόντων ζώων. 
e. ἤτοι δὲ τὸ ἑἕξῆς᾽ προσέσαναν τὴν ἀγγελίαν" ἢ, πρὸς τὴν 
9 , » Α , e A , ^ ji M 20 ἀγγελίαν ἔσαναν xol ἐχάρησαν. ἔ ἡ δὲ διάνοια᾽ πρὸς τὴν 
- 3 , / E , / e" , τῶν εὖ πρασσόντων φίλων ἀγγελίαν ἐχάρησαν οἵ ἀγαϑοί. 

*^ , : M ' - zi / / 2 , 
g. ἢ οὕτω᾽ τὴν δὲ τῶν εὖ πρασσόντων φίλων ἀγγελίαν 

- 3 δ - E ' , , - 
γλυκεῖαν οὖσαν ἱλαρῶς of ἀγαϑοὶ φίλοι προσδέχονται. | τοῦτο 
δὲ ὡς πρὸς ἑαυτόν. ^h. ὁ χορὸς ἥδεται ἐπὶ τῇ τοῦ νενικη- 

25 χότος εὐπραγίᾳ, | ὡς ἂν γνωρίμου. 1. ἔσαναν᾽ ἐχάρησαν. 
k. ὁ δὲ νοῦς᾽ τῶν γὰρ φίλων εὐδαιμονούντων εὐϑέως 

p , A 9 A n ^ e e 1 - » oí γνήσιοι καὶ ἀγαϑοὶ ἑταῖροι ἤσϑησαν ὑπὸ τῶν γλυκειῶν 
ἀγγελιῶν μαϑόντες. 19-1 Q^ 

4 sch. A X 492 

4 τῇ] τὸ CD 7 σύνδεσμός ἐστι Beck 8 l. add. b || αἰτία 
E: αἰτία ἐστὶ θν 6 Ὀλυμπιονικῶν: b 17 l om. Ε || ξείνων 
φίλων om. 08 19 ἤτοι — ἀγγελίαν om. D || ἤτοι δὲ τὸ ἑξῆς] 
τὸ ἑξῆς δὲ Ὁ || προσέσαναν Qv: προέσαναν 21 ἀγγελίαν φί- 
λων Bv || ἀγγελίαν et ἐχάρησαν οἱ &y. om. D || ἐχάρησαν --- 22 ἀγ- 
γελίαν om. € 28 οἱ ἀγ. φ. πρ. ἱλαρῷ: Ε 24 ὁ χορός DEQ: 
7 χαρᾷ B 28 ὡς BO: ἄλλως ὡς E || ἄλλως ante ἔσαναν add. 
Qv 26 γὰρ om. Bv 27 ἤσϑησαν B**E || ὑπὸ] ἐπὶ Qi 

9 

A 

BDEQ 
BCDEQ 

BDEQ 

BEQ 
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A lia. ἵππον: ἀΐλ᾽ ὦ Ζεῦ Og viv Aiwwvoav ἔχεις τὴν 
παγίδα viv ἀνεμοέσσαν (Αἴτνα δὲ πόλις καὶ ὄρος Σικελίας), 
ὅπου κολάζεται ὃ Τυφὼν ὃ ξκατὸν ἔχων κεφαλάς. 

C 11}. γράφεται καὶ ἵππον. ἔστι δὲ ὄνομα ὄρους. 
ΟΌΕΗ0 — ilc. Lmov ἀνεμόὲξσσαν: ὃ μὲν Πίνδαρος τῷ Τυφῶνι 

ἐπικεῖσϑαί φησι τὴν ἀΐτνην, ὁ δὲ Kolluoyog τῷ '"Eyxs- 
cDEH λάδῳ, | οὕτως (fr. 882)" τριγλώχιν ὀλοῷ ᾿νῆδος im Ἐχγκε- 
CDEHQ λάδῳ. | ἔνιοι δὲ ἐν Πιϑηκούσαις φασὶ τὸν Τυφῶνα, ἄλλοι 

ἐν Φρυγίᾳ, οἵ δὲ ἐν Σικελίᾳ, οἵ δὲ ἐν Alyvmvo, ὡς Hgó- 
δοτος (III, 5), of δὲ ἐν τῷ ὄρει τῷ κατὰ Βοιωτίαν. 

A 14a. δέξαι: τοῦτον τὸν κῶμον καὶ ὕμνον δέξαι ὄντα 
Ὀλυμπιονίκην" ἐπειδὴ εἰς τὸν νικήσαντα λέγεται. δέξαι δὲ 
ἡδέως xol κεχαρμένως. 

BCDEQ 14}. δέξαι Χαρίτων 9' ἕκατι τόνδε κῶμον: ἀντὶ 
τοῦ κεχαριτωμένον. ὁ. ὃ δὲ τέ σύνδεσμος περισσός" ἔστι 
γὰρ τὸ ἑξῆς ἀλλὰ Κρόνου παῖ, δέξαι Χαρίτων ἕκατι τὄνδε 
κῶμον ἐπὶ τῇ Ὀλυμπιλῇ νίκῃ γεγραμμένον, ὅστις ἐστὶ τῆς 
τῶν νικησἄντων ἀρετῆς χρονιώτατον φάος᾽ σβέννυται γὰρ 

BCEQ τὰ καλὰ ἔργα, μὴ ἔχοντα ποιητικὴν φωνὴν | μάρτυρα. 
d. τὸ δ᾽ ἑξῆς" Χαρίτων τ᾽ εὐρυσϑενέων ἕκατι. 

CEQ 14e. Aog? τόνδε κῶμον: τοῦτον τὸν κῶμον δέξαι 
καὶ ὕμνον (ὄντα) Ὀλυμπιόνικον, ἐπειδὴ εἰς τὸν νικήσαντα 

CDEQ λέγεται" | δέξαι δὲ ἡδέως (xol) κεχαρισμένως ὡς ἐσόμενον 
φῶς πολυχρόνιον τῶν εὐρυσϑενῶν. οἷονεὶ τῶν νικησάντων 

8 Tzetzes ad. Lyc. 177. sch. P. 1, 31 

2 Aivva 5 ἵππον € xov D ἵππον E 7 τριγλῶχιν C 
τριγλώχινος D [νῆσον ἢ 1. 8 ᾿Εγγελάδῳ ἢ 8 ἄλλοι --- 
9 Σικελίᾳ om. D — 9 Σικελίᾳ] Κιλικίᾳ Oxon. “υδίᾳ ὃ Beck cl. 
sch. P. (cfr. et Tzetzes) | ὡς CDE: ὡς καὶ Hüv 12 λέγει: V (23) 

14 τόνδε κῶμον om. 008 15 περισσός B: π ριττός 
15.16 ἔστι γὰρ τὸ ἑξῆς ΒΟὍ: ἐστι᾿ τὸ ἑξῆς γάρ E ὁ δὲ νοῦς D 

17 ἐπὶ --- γεγραμμένον om. D | Ὀλυμπιακῇ CQv || ἐστὶ] ἐπὶ v 
18 σβέννυται] συνέγγυται Ε 20 Χαρίτων τ᾽ (ἀρετᾶν τ᾽ 

εὗρ. Bergk 21 ἄλλως τόνδε κῶμον om. C || τοῦτον τὸν κῶμον 
om. E 29 ὄντα add. b ex A 23 λέγει ἢ (ut A) | καὶ add. 
b ex A | κεχαρισμένως DO (ut A): κεχαρισμένον CE 24 góàg] 
φησὶ E πολυχρόνιον CDE: πολυχρόνιον: — εὐρυσϑενέων b | 
ἐρισϑενῶν D** εὐρυσϑενέων C 

10 

20 
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μετὰ ἀνδρείας καὶ ἐναρέτων γενομένων. ἐκ γὰρ τῶν ὀχη- 
μάτων τοῦ Ψαύμιδος ἦλθεν ὁ ὕμνος, ὅστις Ψαῦμις τῷ 
κοτίνῳ τῷ ἐν τῇ Πίσῃ στεφϑεὶς δόξαν τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι 
σπεύδει περιθεῖναι. 

5 16a. χρονεώτατον: τὸν ὕμνον, ὃς φωστὴρ ἀρετῆς ἐστι, Α 
δέξαι τὸν ἐπὶ χρόνον μένοντα. ἀϑάνατος γάρ ἐστιν ὁ ὕμνος 
καὶ ἡ ἀρετή, Ὁ. φάος: τὸν ὕμνον, ὃς φωστὴρ ἀρετῆς 
(ἐστι) σβέννυται γὰρ τὰ καλὰ ἔργα, μὴ ἔχοντα τὴν ποιη- 
τικὴν φωνὴν μάρτυρα. 

10 188. Φαύμιος γάρ: ἀντὶ τοῦ ἥκει γὰρ ἐπὶ τῶν ὀχέων A 
ὁ Ψαύμιος Üpvog' ὃν δέξαι, ὦ Ζεῦ. b. ἢ οὕτως ὁ τοῦ 
Ψαύμιος ὕμνος .. .. (ὃς) ἐλαίᾳ στεφανωϑεὶς παραγίνεται, 
τῇ πατρίδι δόξαν περιποιῶν τῇ Καμαρίνῃ᾽ ἔστι δὲ πόλις 
καὶ λίμνη τῆς Σικελίας. 

15 18c. Ψαύμιος γὰρ ἵκει: ἥκει γὰρ ἐπὶ τῶν ὀχέων BCDEQ 
τοῦ Ψαύμιδος᾽ τίς; ὁ ὕμνος" ὃς ἐλαίᾳ στεφανωϑεὶς παρα- 
γίνεται τῇ ξαυτοῦ πατρίδι Καμανίνῃ στέφανον καὶ δόξαν 
φέρων. “4Ε 

20 a. Πισάτιδι κῦδος: τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι. ἤκει γὰρ A 
20 τῶν Mut, τοῦ Ψαύμιδος Üuvog' ὃν δέξαι, ὦ Ζεῦ. 

20b. ὃς ἐλαίᾳ στεφανωθϑείς: ὃ Ψαῦμις᾽ ὃς τῇ ἕαυ- A 
τοῦ μα τς στέφανον καὶ δόξαν ϑέλει περιποιήσασϑαι. 

21a. εὔφρων εἴη: καὶ εἰς τὸν πάντα χρόνον εὔφρων A 
ὁ ϑεὸς εἴη αὐτῷ. 

25 21b. ϑεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς: εὐμενής. BCDEQ 
6. μετὰ ταύτης οὖν αὐτοῦ τῆς δόξης εἴη αὐτῷ ταῖς λοι- 

παῖς εὐχαῖς εὐμενὴς ὁ ϑεός᾽ ἐπειδὴ ἄξιος ἐπαίνου μοι 
δοκεῖ εἶναι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν λίαν πρόϑυμον ἐπὶ τὸ ἵππο- 

1 ἐναρέτων E: ἐν ἀρετῇ CDO || γινομένων E 2 ὁ Ψαῦ- 
uic E 3 Ilícog CD || στεφϑεὶς Ὁ σπευϑεὶς E: στεφανωϑ εὶς 
σα 4 σπεύδει om. E || περιϑεῖναι CE(8): ἐπιϑεῖναι DQ 
5 7 φάος ἢ || ὃς ἢ: ὡς 6 χρόνου: ego 7 ὃς b: ὡς 

zi V: ἀπὸ 12 lac. indicavi, supplevi ex C (16) 161]. B: 
ἄλλως CDE ἵκει γὰρ ὀχέων Q J ἥκει CDE: ἵκει. BO 16 Ψαύ- 
μιος B. J tig: ὁ ὕμνος ΒΕ: τις ὕμνος C om. D | 9g C: om. BDEOv 

19 ἥκει ego: διήκει 20 Ψαύμιχος 21. ὃς (pr)] ὡς Al Ψαῦ- 
uic ὃς ego: Ψαύμιχος 25 l. ΒΕ: ϑεὸς εὔφρων C 9. εὖ. εἴη 
06 | εὐμενής om. D — 26 αὐτοῦ om. B(iv || αὐτῷ BDO: αὐτοῦ CE 
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BDEQ τροφεῖν, | καὶ ὅτι εφιλόξενός ἐστι πάντας δεξιούμενος. εἰς 
τὸν μετὰ ταῦτα οὖν χρόνον ϑεὸς εὔφρων αὐτῷ γένοιτο. 

BEQ | d. ἄλλως" εὐχαῖς: τοῦ νικηφόρου. e. 6 Zee, φησιν, 
εἴη εὔφρων καὶ ταῖς λοιπαῖς εὐχαῖς, ἐπειδὴ τὰς περὶ τῆς 
νίκης ἐτέλεσεν. 96E 

A 248. τροφαῖς: ταῖς ἐξ ἑτοίμου ἱπποτροφίαις αὐτὸν 
ἐπαινεῖ᾽ χαίρει δὲ καὶ ξενίζων. 

cDEQ 240". ἐξ ἑτοίμου ἱπποτροφεῖ᾽ χαίρει δὲ καὶ Esvífmwv: 
διὸ ἐπαινῶ αὐτόν. 91ῈΕ 

A 25. χαίροντά τε: καὶ φιλόξενον ὄντα καὶ ἱππικὸν καὶ 
εἰρηνικὸν καὶ δίκαιον᾽ ἱππικὸν μὲν, ὡς χαίροντα τροφαῖς 
ἵππων, φιλόξενον δὲ ὡς πάντα ξένον ὑποδεχόμενον καὶ ἐπὶ 
τούτῳ χαίροντα, εἰρηνικὸν δὲ ὡς ἡσυχίαν ἀγαπῶντα τὴν 
φιλοπόλιδα, δίκαιον δὲ ὡς τὴν γνώμην τρέποντα ἐπὶ τὸ 
καϑαρώτατον καὶ ἀμόλυντον. 

BCDEQ 26. φιλόπολιν: εἰσὶ γάρ τινὲς oí ἐν ταῖς στάσεσι διά- 
JOE φιλοπόλιδες € ὄντες" τὸν οὖν ἹΨαῦμιν φιλόπολίν φησιν 
εἶναι πρὸς τῷ καὶ ἥσυχον ὑπάρχειν. 

A 282. ov ψεύδεϊ τέγξω: οὐ καταβρέξω οὐδὲ ἀφεψήσω 
καϑάπερ ὕδατι ψεύδει τὸν λόγον. οἷον οὐ ψεύσομαι. 

BcDEQ 28}. οὐ ψεύδεϊ τέγξω: οὐκ εἰς ὑπερβολὴν τραπή- 
σομαιν ψευσάμενος. c. ἤτοι οὐ κρύψω τὸν λόγον τῷ ψεύ- 

Os κρύπτεται γὰρ τἀληϑῆ ὑπὸ τῶν ψευδῶν. ἀ. ἢ οὔ- 
τως οὐ ποιήσω τὸν λόγον ἀσϑενέστερον, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν βρεχομένων᾽ ταῦτα γὰρ ἀσϑενέστερα γίνεται. 6. οὐ 
μιανῶ ovv, φησιν, οὐδὲ βρέξω τὸν λόγον μου ψεύδει᾽ ἀντὶ 
τοῦ οὐ ψεύσομαι περὶ τῶν ἐγκωμίων τῶν τοῦ Ψαύμιδος 
λέγων. 

A 20a. διάπειρά τοι: τοῦτο ἐν τῷ καϑόλου λέγει, ὅτι 

1 πάντα Ε 4 καὶ B: οὕτως ἐπὶ EQ ἐπὶ v ἔτι Beck || 
εὐχαῖς om. B || τὰς] τὰ v 6 αὐτὸν V: αὐτ(αῖς) 7 ἐπαινεῖ] εἴ 
ex corr. Ft. ἐπαινῶ (V) 8 l. nullum E: τροφαῖς ἑτοῖμον C To. 
ἑ. ἵππων ἢ αἰνέω D, om. ἐξ ἑτοίμου 8 χαίρει --- 9 αὐτόν om. 
C 18.14 ἀγαπῶντος τοῦ φιλοπόλιδος: ego 14 ἐπὶ b: 
16 1] om. E πρὸς ἠσυχίαν φιλόπολιν 0 | στάσεσι] πόλεσι Ε 
10. 17 διάγουσι C 18 τῷ] τὸ DE 19 ἀφεψήσω ego: ἀπε- 
ψήσω A ἀποψήσω b 21 οὐ] οὐχι E || τέγξω om. CD 
26 βρέξω B βρέξω μου Q0: βρέξομαι CDE || uov om. DO 

10 

15 
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ἡ πεῖρα τῶν ἀνθρώπων ἔλεγχός ἐστι. καὶ τούτου οὖν εἶναι 
αὐτοῦ πείσεται ὅτι τοιοῦτός ἐστιν. ! | 

29b. διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος: πάρεστι δια- BCDEQ 
πειρᾶσαι τὸν Ψαῦμιν καὶ γνῶναι. c. ἄλλως᾽ ἡ πεῖρα τῶν 
9 p 2r 4 P ds M e , MI »r 

5 ἀνθρώπων ἔλεγχος ἀκριβής καὶ ὁ τούτου πειραϑεὶς εἴσεταν 
ὅτε οὕτως ἔχε. — d. παράδειγμα δὲ τοῦ δεῖν τῇ πείρᾳ τἀλη- 
ϑὲς ἐξετάζειν τὸν ᾿Εργῖνον παρέλαβεν τὸν Μινυῶν βασιλέα, 
ἀγωνιζόμενον ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ἀγῶνι Θόαντος μετὰ τῶν 
"Aoyovavrüv. γέλωτας δὲ κινῶν ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἡλικίαν ἀϑ- 

i0 λεῖν αὐτὸν. αὐτῇ τῇ πείρα τοῦ ἀγῶνος ἔδειξε νικήσας ὦ 
, , : LU u M y a δὲ : Al T 3 εἶχεν ἰσχύος. ἐνίκησε δὲ τοὺς Βορεάδας. ^ e. ἐλϑόντων 

1 , M - A ? E -€ , e 
γὰρ tig τὴν ἡῆμνον τῶν “Αργοναυτῶν δοκεῖ Ὑψιπύλη ἡ 
Θόαντος ϑυγάτηρ ϑεῖναι τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα, καὶ ὃ Ἐρ- 

- A - yivog ἠγωνίσατο᾽ ὡς δὲ γελώμενος ὑπὸ τῶν “ημνιάδων 
ὅτι πολιὸς Qv νέοις ἐσπούδασε διαγωνίσασϑαι ἐνίκησε φύσει 
πολιὸς ὑπάρχων. ὅϑεν δῆλον ὡς καὶ αὐτὸς ὁ ΨῬαῦμις ἤδη 
πολιὸς Qv ἐνίκησεν. 

818. ἅπερ: ἀντὶ τοῦ εἴπερ. Ὁ. ἡ πεῖρα ἤλεγξε καὶ A 
LI , - PRG » 9 p - M 21. τὸν Eoyivov' ὃν ἔλαβεν εἰκόνα. δοκεῖ γὰρ παρ΄ ἱστορίαν 
λέγειν οὐ γὰρ ἐν Δήμνῳ τελευτᾷ Θόας ὁ πατὴρ Ὕψιπύλης, 
ἀλλ᾽ αὐτὴ μὴ ἀνελοῦσα αὐτὸν λάρνακι ξυλίνῳ βαλοῦσα κατέ- 
βαλεν ἐν ϑαλάσσῃ, ὡς ᾿“πολλώνιος (I, 620) 

M σι 

2 e 

1sq. ft. καὶ τοῦτον οὖν ὁ πειραϑεὶς αὐτοῦ εἴσεται (cfr. V) 
8 βροτῶν ἔλεγχος om. CDO [|| βροντῶν E 8. 4 διαπειρᾶσαι E 
διαπειράσαι B: διαπειρᾶσϑαι D. διαπειράσομαι C. διάπειρα ἢ 
5 καὶ ὁ BDO: ὁ γοῦν καὶ Ε 7 ᾿ΕργεῖνονΒ 7.8 τὸν M- 
νυῶν βασιλέα, ἀγωνιζόμενον scripsi (cl. A 815): τὸν ᾿Εργίνων 
βασιλέα ἀγωνιζόμενον CE(G) τὸν τοῦ Κλυμένου ἀγωνιζόμενον 
Dü ἅπερ καὶ Κλυμένοιο παῖδα' '"Eoyivos γὰρ ἀγωνιζόμενος B 
λέγων" ἅπερ Κλ. παῖδα. 'Eoy. γὰρ ὁ KA. παῖς V 9 γέλωτας 
δὲ ΒΕΘῸ γέλωτα δὲ C: καὶ γέλωτας Bv || κινῶν] κινώντων v 
κινούντων Beck 19 Ὑψιπύλεια DO 14 ἠγωνίσατο: og δὲ 
om. D || yeàóusevos BC: γελώμενος ἠγωνίσατο E et (supra ἦγων. 
ΒΟΥ. ἐγελᾶτο) Ὁ ἐγελᾶτο Db || ὑπὸ] ἀπὸ E || 4«uv. E 4quviéóov 
ἦν € 15 πολιὸς] πολιὸς ἐσπῶν E | ἐνίκησε BCE: ἐνίκησε δὲ 
DO 16 ft. post ὑπάρχων lac. stat. 18 post εἴπερ non 
dist. b || ft. ἥπερ 19 γὰρ Α: δὲ cj. b, ft. recte 21 (ἐν) 
λάρνακι b 
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οἴη δ᾽ ἐκ πασέων͵ γεραροῦ περιφείσατο. πατρὸς 
Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ “ῆμνον ἄνασσεν᾽ 
λάρνακι δ᾽ ἐν κοίλῃ μὲν ὕπερϑ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσϑαι, 
αἴ κε φύγῃ. καὶ τὰν uiv. ig Οἰνοίην ἐρύφαντο 
mein ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηϑεῖσαν. 5 

πῶς οὖν λέγει αὐτὸν ἐν pvo τεϑάφϑαι καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἀγῶνα ποιῆσαι Ὑψιπύλην; ἀλλ᾽ ἔξεστι πλάττειν τοῖς ποιῃ- 
ταῖς ἃ βούλονται. 

A C559 Κλυμένοιο: παράδειγμα τοῦ δεῖν «τῇ πείρᾳ» τὸ 
ἀληϑὲς ἐξετάξειν τὸν Eoyivov. πρασάγεται" οὗτος γὰρ πα- 10 
λαιὸς ὧν λίαν ἀγωνιούμενος τὸν ἐπὶ Θόαντι ἀγῶνα ἦλϑεν᾽" 
γελώντων δὲ ἐκείνων ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἡλικίαν δοκεῖν... αὐτῇ 
τῇ πείρᾳ «(τοῦ ἀγῶνος ἔδειξε νικήσας ἐνόπλιον δρόμον" 
ὥστε καὶ τοῦ Ψαύμιος 'GvumovoUvrog παρέλαβεν ὡς ὕμοιον 
τὸ κατὰ τὸν Ἐργῖνον. 15 

BcbEQ — 32a. “αμνιάδων: καὶ ὁ Καλλίμαχος (fr. 197): Ἐργῖνος 
Κλυμένου ἔξοχος ἐν σταδίῳ. Ὁ. ἥτις διάπειρα τὸν Κλυ- 
μένου παῖδα ἀπέλυσε τῆς ἀτιμίας τῶν ἐν -Τήμνῳ γυναικῶν. 

e. ἡ δὲ ἱστορίᾳ τοιαύτη" “Ὑψιπύλης ἀγῶνα ἐπιτελούσης 
ἐπιτάφιον Θόαντει τῷ πατρὶ “ημνίων βασιλεῖ, συμβέβηκεν 20 

82 d. Apostol. 7; 95 [em sch. Thom. p. 179, 1 Ab): 'Eoyívov 
σολιαΐί: ἐπὶ τῶν προπολίωτ. οὗτος ἦν παῖς ᾿Κλυμένου, εἰς τῶν 
᾿Δἀργοναυτῶν. Ὑψιπύλης δὲ τῆς Ov ατρὸς Θόαντος βασιλέως 
“Μημνίων ἐπιτάφιον ἀγῶνα τοῦ πατρὸς προτεϑεικυίας, ᾿Εργῖνος 
νέος μὲν. ὧν. τῇ ἡλικίᾳ, προπόλιος δὲ, παρῆλϑεν ἀγωνισόμενος, 
καὶ ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν Πημνιάδων γυναικῶν διὰ τὰς πολιάς. 
κάλλιστα οὖν τὸν ἀγῶνα διενεγκὼν καὶ τοὺς συνάϑλους νικήσας 
Βοφεάδας Ζῆϑον καὶ Κάλαϊν, εἰς ὑπερβολὴν. ἐϑαυμάασϑη. περὶ 
οὗ καὶ ὁ Πίνδαρος εἶπε: διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος. 

το 5 

1 ofn 2 Λῆμνον Α: δῆμον codd. Apoll. | ἀνάσσει 
5 Σίκινόν ys] onxóvós || αὐδηϑεῖσαι T- ποιῆσαι] ποιοῦντα A** 

9 δεῖ À: corr. et supplevi ex V. 12 τῷ ego; τὸ || lac. in- 
dicavi 18 vo? addidi ex V 14 Ψάμμιος || ft. προπολιοῦντος 
(cfr. p. 137, 24) 16 11 om. CI Λαμνιάδ.. (cp. obsc.) E 4. 
γυναικῶν ἂν | καὶ ὁ Καλλίμαχος om. ἢ. Ὀργῖνος Ε 17 στα- 
δία E | διάπυρος E 19 ἡ — τοιαύτη om. D || ̓ ὑψιπύλεια Qs 
᾿γψιπυλείας Qr 20 Μημναίων E 
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ἀπιόντας ἐπὶ τὸ χρυσοῦν δέρας τοὺς ᾿Δργοναύτας ἐκεῖσε 
γενέσϑαι., καὶ προτραπέντας εἰς τὸν ἀγῶνα ἀγωνίσασϑαι. εἷς 
Qv οὖν αὐτῶν ὁ ᾿Εργῖνος νεώτερος μὲν τῷ χρόνῳ, προπόλιος 
δὲ τὴν κόμην. ὡς μὴ ἱκανὸς ἀγωνίσασϑαι διὰ τὴν ὄψιν 

5 τῶν͵ πολιῶν ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ ἐπεκερτομεῖτο. 
ὡς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐδείχϑη ὑπερβαλλόμενος τοὺς ἀγω- 
νιστάς᾽ ἦσαν δὲ oí τοῦ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς᾽ 
| ἐπαύσατο ἡ κατ᾽ αὐτοῦ γινομένη χλεύη, καὶ τοὐναντίον BCEQ 
ἐθαυμάσϑη. διὰ τοῦτο οὖν λέγει τὴν πεῖραν πεπαυκέναι 

10 τῆς ὕβρεως τῆς κατ᾽ αὐτοῦ τὰς “ημνιάδας γυναῖκας. 
34a. χαλκέοισιν δὲ ἐν ἔντεσιν: ὁπλῖται γὰρ ἔτρεχον. A 

b. ὁ δὲ δέ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ γάρ᾽ iv! ἢ" χαλκέοις γὰρ 
ἐν ὅπλοις νικῶν, 

94c. χαλκέοις δ᾽ ἐν ἔντεσιν: ὁ δέ ἀντὶ τοῦ yág.cEQ 
15 τὸν γὰρ ἔνοπλον δρόμον νικήσας ὁ Ἐργῖνος, | εἶτα προσιὼν CDEQ 
τῇ Ὑψιπύλῃ ἐπὶ τῷ στεφϑῆναι εἶπε πρὸς αὐτὴν δεικτικῶς" 
οὗτος ἐγώ. 

80. μετὰ στέφανον: ἐπὶ τὸ στεῳφϑῆναι ἀπιὼν εἶπε A 
τῇ ᾿γψιπύλῃ. 

ε0 87. οὗτος ἐγώ: τὸ οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι δεικτικόν. A 
38. χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ: αἵ δὲ χεῖρές μου xol ἡ ψυχὴ A 

κατάλληλοι. ἀλλ᾽ ὅμοιος ἔσομαι, ὅμοια ἐνθυμούμενος καὶ 
πράττων. 

39a. φύονται καὶ νέοις:. ὡς καὶ τοῦ Ψαύμιδος προ- A 
55 πολιοῦντος καὶ νικήσαντος. Ὀ. ἄλλως᾽ πολλάκις τις νέος 

Qv πολιοῦται καὶ παρὰ τὸν τῆς ἡλικίας ἐοικότα χρόνον. δη- 
λονότι καὶ αὐτὸς ὁ Ψαῦμις πολιὸς ἦν καὶ οἷον προπόλιος. 

ὕμνου τέλος ΨΨαύμιδος ἐκ Καμαρίνης. 0 

1 τοὺς] τοῦ Ε 8 αὐτῶν om. E 4 ἱκανὸς] καλὸς καὶ 
ἱκανὸς Ὁ ἄ καὶ ἐπεκερτομεῖτο om. BC Apostol. || ἐπεκερτομεῖτο 
Qv: ὑπεκερτομεῖτο D ἐκερτομεῖτο ξ΄ 8 ἡ γινομένη χλεύη κατ᾽ 
αὐτοῦ Bv. 11 χαλκέοις A*^ || pro δὲ cp. obsc. αὶ 14 χαλκείοις 
CE || ἔντεσιν ΟΕ: ἔντεσι νικῶν Ὁ 16 ἐνόπλιον E || εἶτα] καὶ D 

16 Ὑψιπυλείᾳ Q || στεφανωϑῆναι 66 || εἶπε] καὶ D | πρὸς «o- 
τὴν om. ἢ | αὐτὸν E 17 οὔτος D οὗτος 0: οὕτως CE || ἐγώ om. C 

20 óorixóv: V (Schroeder) 22 ἀλλ᾽ suspectum 24 Ψαάαμ- 
μιδος 27 Ψάμμις 
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AC Τῷ αὐτῷ ἀπήνῃ καὶ κέλητι καὶ τεϑρίππῳ. 
BDEQ Τῷ αὐτῷ ἀπήνῃ καὶ κέλητι. inscr B 
ADEQ ἃ. Τὸ εἴ εἶδος y ἔχει περιόδους ἁπλᾶς πάσας ἑαυταῖς 

συμφωνούσας᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐπῳδὸς ἡ y. ἐκ κώλων δέ 
εἰσιν LO'. τὸ α΄ δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικόν. δ 
τὸ β΄ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος, τῆς α΄ συζυγίας τρίτον παί- 
ove ἐπιδεξαμένης᾽ ὅπερ γίνεται ἐπὶ τῶν ἰωνικῶν. τὸ y 
ἰϑυφαλλικὸν παρὰ μίαν συλλαβήν. τὸ δ΄ δακτυλικὸν πενϑ- 
ἡμιμερές. τὸ ε΄ ἰϑυφαλλικόν. τὸ ς΄ ἀναπαιστικόν᾽ σύγ- 
κειται δὲ ἐκ B' ἀναπαίστων καὶ βακχείου, ὅπερ πάσχει τὰ 10 
ἀναπαιστικὰ, καὶ ἑξῆς ἀναπαίστου καταληχτικοῦ. τὸ ζ΄ ἰϑυ- 
φαλλικόν. τὸ η΄ Φερεκράτειον. τὸ 9' προσοδιακὸν ἐκ 
τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος καὶ χοριάμβου. τὸ i δακτυλικὸν δέμε- 
τρον ἀκατάληκτον. τὸ ια΄ δακτυλικὸν πενϑημιμερές. 
τὸ ιβ΄ ἰϑυφαλλικόν. τὸ ιγ΄ ὅμοιον τῷ c. τὸ ιδ΄ ἰϑυ- 15 
φαλλικόν. τὸ ιε΄ δίμοιρον ἔπους. τὸ ις΄ ἰϑυφαλλικόν. 

τὸ ιζ΄ δίμοιρον ἔπους. τὸ wq ἐγκωμιολογικὸν παρὰ τὴν 
τελευταίαν συλλαβήν. τὸ εϑ' ἰϑυφαλλικόν. inscr DEQ 

E ABGq ὅμοιον δέ ἐστι μονοστροφικῶ᾽ ἐκ γ΄ γὰρ περιόδων 
ἐστὶ τῶν αὐτῶν. ἐπῳδὸς δὲ οὐκ ἔστιν. 30 

ABDEHQ Inscr. a. Αὕτη ἡ φδὴ ἐν μὲν τοῖς ἐδαφίοις οὐκ ἦν, ἐν 
δὲ τοῖς Διδύμου ὑπομνήμασιν ἐλέγετο Πινδάρου. 18 e DEQ 

2 ἀπήνῃ κέλλητι. εἶδος πέμπτον E ἀπ. χέλητι ἰϑυφαλλικόν F 
(teste Mommseno) 3 y ἔχει scripsi: γ΄ Α τῆς στροφῆς ἔχει V 
τῶν στροφῶν ἔχει b | πάσας b: πάσαις À om. V 5 εἰσιν A: 
ἐστιν | ἀκατάληκτον Pauw 6 ἐλάττονος AQ: ἐλάσσονος E 
doy (lac.) D || τρίτον DQ Tzetzes: τέταρτον E om. A 7 ἐπι- 
δεξαμένης V: ἐνδειξαμένης A |] τῶν ἰωνικῶν A: τοῦ ἰωνικοῦ V 

8 ἰϑυφαλικὸν DE 10 ὅπερ V: ὥσπερ A | πάσχει ΑΒΕ: 
περιέχει Qv 11 καὶ om. V | ἑξῆς AQ: ἐξ ἧς DE || ἀναπαίστου 
AQ: ἀναπαίστου καλεῖται DE 19 προσοδιακὸν EO: προσ- 
ωδιακὸν À ἀνακλώμενον προσοδιαχὸν D 15 ὁμοίως V || 
ἔκτῳ Q Tzetzes v: y Α τρίτῳ DE 17. 18 τὰς τελευταίας 
συλλαβάς Tzetzes v (corr. iam Pauw) 21 αὕτη AB: αὕτη δὲ 
DE ἰστέον δὲ ὅτι Η || μὲν om. A 22 Πινδάρου V: περὶ αὐὖ- 
τῆς τάδε 



E 

οι 

e 

οι 
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Inser. Ὁ. Γέγραπται τῷ αὐτῷ Ψαύμιδι τεϑρίππῳ xoi ABCDEQ 
ἀπήνῃ καὶ κέλητι νενικηκότι τὴν ὀγδοηκοστὴν δευτέραν 
Ὀλυμπιάδα. inscr* B Ο. περὶ δὲ τῆς ἀπήνης Πολέμων φησί" A 
E LI , ? , , , 5. VN , 2 ΟΣ , 

ἤγετο δὲ ἐν Ολυμπία ἀπήνης ἀγὼν, καί εἰσιν οἵ ἀγωνισά- 
μενοι ἡμίονοι᾽ καταλυϑῆναι δὲ τοῦτο τὸ ἀγώνισμα κατὰ τὴν 

NS , ἢ i , , ' Av y ον / 
oó Ὀλυμπιάδα καὶ εἶναι wy νίκας. τὴν δὲ ἀπήνην λαμπή- 
νὴν λεγέσϑαι ὑπὸ Τεγεατῶν φησιν ὃ Πολέμων" of δὲ, Θεττα- 
λῶν εἶναι τὴν λέξιν. ἐτυμολογεῖται δὲ ἀπήνη αἰπεινή τις 

5 . ^ ^ οὖσα διὰ τὴν ὑπερτερίαν᾽ διὸ xol ὑψηλᾶν ἀρετᾶν τὸν Πίν- 
δαρον λέγειν ὃ λόγος. 

Ξ 1 A 
la. ὦ ϑύγατερ S)xsavoU Καμάρινα, δέχου τὸν γλυκὺν A 

ἄωτον τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἀρετῶν τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
, Ll , , A - 7 , 

καρδίᾳ γελανεῖ, τουτέστι γαληνιαξούσῃ, καὶ τῆς ἀκαμαντό- 
, - E , F. κ Ml M] ποδος ἀπήνης καὶ rà δῶρα τοῦ ΨῬαύμιδος᾽ σοὶ γὰρ αὐτὰ 

παραχομίξει. 
ς Ὁ , x c Ed ! Y E 

1 b. Τψηλᾶν Coria i0 pops Ayer πρὸς τὴν Κα- BCDEQ 
, - , 

μάριναν τὴν SixsavoU, ἡ ὁμώνυμος ἡ πόλις καὶ ἡ λίμνη, 
ὅτι δέξαι τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν στεφάνων τῶν ἐν Ὀλυμπία CDEHQ 

καὶ τῆς ἀπήνης τὸ ἄωτον, ἀντὶ τοῦ τὸν ὕμνον, ὅς ἐστι 
δῶρα τοῦ Ψαύμιος νενικηκότος. τὸν ὕμνον δὲ ἄωτον τῶν 
στεφάνων xci τῶν ἀρετῶν εἶπεν. ἐπεὶ οἵ νικῶντες ἐκ τοῦ 

- - 2 

ὑμνεῖσϑαι εὐκλεεῖς γίνονται. ᾿Δρίσταρχος δὲ ἀκούει ιχεα- 
E (1 νοῦ ϑυγατέρα Καμάριναν τὴν λίμνην. ἀφ᾽ ἧς καὶ τὴν mó- 

2 λιν ὠνομάσϑαι. ᾿Αρτέμων δὲ (ΓἨΘ τν, 8341 πρὸς τὴν .49έ- 
1 , 3 , ' ; 

ϑουσαν τὸν λόγον εἶναί φησιν. αὕτη δὲ ἐν Συρακούσαις 
κρήνη" ὑποτέταχλται δὲ ἡ Καμάρινα ταῖς Συρακούσαις. ἔχει 

1—3 cfr. Thom. 188, 19 1 τῷ αὐτῷ om. ἃ || ΦΦΨαύμιδι 
ABO: Ψαύμιδι ὁ ἐπίνικος CDE (Thom.) 2 κέλλητι ACE | 
post κέλητι frustula sch. 1 add. E; cfr. ad 16 || νενικηχότι --- 
3 Ὀλυμπιάδα om. Α | ὀγδοηκοστὴν δευτέραν (mf) BDE: πε΄ 
CHO 4 Ὀλυμπίᾳ αὕτη A, del. αὕτη 6 πδ΄ cj. b || λαμπή- 
vqv Schroeder cl. Hes. s. v. Poll. X 52: λαμπίνην 7 Πολέμων 
b: πολέμιος 8 αἰπεινή ego: αἰπίνη 11 Καμαρίνα ubique 
codd. 12 Ὀλυμπίοις: ego 18 γαληνιάξζουσα: ego 16 ὑὕψη- 
λᾶν --- λέγει B: λέγει δὲ CDEQO 16—22 turbato ordine E (cfr. 
ad 2) 16 τὴν om. CQ 17 καὶ ἡ BC: καὶ DEO 19 0c 
DEG: o € ὦ Ob 20 δῶρον C | τῶν δὲ ὕμνων ἄωτον E 
25 φασιν E 26 χρήτη E | ὑποτέτακται --- Συρακούσαις om. v 



140 Scholia 

δὲ ἡ ̓ ἀρέϑουσα καὶ πᾶσα κρήνη τὰς πηγὰς ἀπὸ SixsavoU. 
CEHQ βέλτιον δὲ ὡς ᾿Αρίσταρχος. 6. ἄλλως Καμάρινα καὶ ἡ 

πόλις τοῦ Ψαύμιδος καλεῖται καὶ λίμνη πλησίον αὐτῆς κει- 
μένη. o£ μὲν οὖν φασιν ὅτι τῇ πόλει τὸ ὄνομα ἐτέϑη ἀπό 
τινος νύμφης οὔσης, of δὲ ἔκ τινος SixsavoU ϑυγατρὸς ἀμ- 
φοτέραις, ὡς Ἡσίοδος (th. 364) 

CDEHQ τρὶς γὰρ μυρίαι εἰσὶ τανίσφυροι Sixsavivon. 

πρὸς ϑυγατέρα οὖν τοῦ Ὠκεανοῦ τὴν Καμάριναν λέγει. 
B(ODEHQ d. ὁ. δὲ νοῦς᾽ ὦ τοῦ Ὠκεανοῦ ϑύγατερ Καμάρινα, δέχου 

τὸν γλυκὺν ἄωτον (λέγει δὲ τὸν ὕμνον) τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ὑψηλοτάτων ἀρετῶν καὶ τῶν στεφάνων τῆς τε ἀπήνης καὶ 
τοῦ. Ψαύμιδος, δέχου δὲ τὸ τοιοῦτο δῶρον φαιδρῷ προσ- 
Qno. inser.* DQ  metr.^ E 

C 5. καρδίᾳ γελανεῖ: γαληνιώσῃ καὶ φαιδρᾷ. 
BDEQ 6a. ἀκαμαντόποδος ἀπήνης: ἁμάξης. 

BCDEQ b. ἀπήνη δέ ἐστιν ἅρμα ἐξ ἡμιόνων CrvyOtv. εἰϑισμένου 
δὲ ἵπποις ἀγωνίξεσϑαι, ᾿σάνδραστος ἐπετήδευσε καὶ ἡμιό- 
νοις ἀγωνίξεσϑαι. χρόνος δέ τις οὐ μακρὸς, ἀλλὰ δεκαετὴς 
τοῦτο διέλυσε᾽ διελύϑη γὰρ περὶ πε΄ Ὀλυμπιάδα. 

HQ 6e. ἀκαμαντόποδος δὲ, τῆς κατὰ τὸν δρόμον ἀκοπιά- 
στου ἀπήνης. 

BDEQ 18. Ψαύμιός τε δῶρα: ὅστις Ψαῦμις,. ὦ νύμφη 
Καμάρινα, τὴν σοὶ ὁμώνυμον πόλιν ἐπαίρων καὶ δοξάζων, 

2 καὶ om. v ὅ νύμφης οὔσης CEH: οὔσης νύμφης ἂν 
γῆς νύμφης Horn ἢ. 46. Ft. cf. Zenob. V, 18: τινὲς δέ φασι φυ- 
τὸν δυσῶδες εἶναι τὴν καμάριναν 5.6 Ἀμφοτέρης V ἢ Augi- 
τρίτης b. ἀμφοτέρως, del. óc, Horn 1.1. 7 τανίσφυροι DEH»*Q: 
τανύσφυροι CH** || ΪΩκεανῖναι (-ἰναι) CE: xsoviósg (-ióec) DH. 

8 γοῦν E 9 ὁ δὲ νοῦς om. Bv 10 τῶν ἐν Ὀλ. DO: τὸν 
ἐν Ὀλ. E. τὸν ἐν Ὀλ. τῶν ΒῊν 11 ἀπήνης EU (Ὁ ex cj): Aitvne 
ΒΏΗΘ 12 óàom.E|| τοιοῦτον EQ 15 ἀπήνης BDE: τ᾽ ἀπή- 
νας ἢ 16 εἰθισμένον Dv εἰϑισμένα C 17 ἀγωνίξεσϑαι --- 
ἡμιόνοις om. D [|᾿ἀσάνδραστος Ε ᾿ἀσάδραστος 0“: ᾿ἀσάνδροστος 
Bü ᾿ἀσάνδροσος GH ἃς Ἄδραστος C9^ Θερσίας Paus.V 9,1 Θέρ- 
σανδρός τις cj. Bentley opusc. p. 239 ed. Lips. ἄσανδρος Momm- 
sen sch. Germ. p. 22 not. 2 18 δεκαετὴς) δυοκαιπεντηκονταε- 
τὴς Bergk* p. 76 19 πε’ CDEGO: ὀγδοηκοστὴν ἐννάτην B 
22 l] ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων Q 

— 0 
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τὴν εὐδαίμονα xol πολυάνϑρωπον Καμάριναν, | τοὺς λεγο- BCDEQ 
μένους διδύμους βωμοὺς ἐν τῇ Ἤλιδι ἕξ ἐκόσμησε βου- 
ϑυσίαις ὑπὸ ταῖς ἑορταῖς τῶν ϑεῶν ταῖς μεγίσταις. οἵ γὰρ 
νικῶντες ἔϑυον ἐν τοῖς ἐξ βωμοῖς. 10€ 

5 Tb. ἄλλως" ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων: πρὸς τὴν CEQ 
ἡρωΐδα ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις᾽ ἀπὸ γὰρ τῆς κρήνης καὶ ἡ πόλις. 13 C 

8a. τὰν δὰν πόλιν: τὴν Καμάριναν ὁμώνυμον τῇ A 
πόλει λίμνην οὖσαν ἀκούουσιν, ἀφ᾽ ἧς καὶ αὐτὴ ἡ πόλις 
ὠνόμασται. διὸ καὶ $ixsavoU ϑυγατέρα αὐτὴν λέγει. 

10b. σὰν πόλιν: τὴν ἀπὸ σοῦ προσαγορευομένην καὶ χρη- AEQ 
ματίξζουσαν, διὰ τὸ ἐν ἀξιώματι. 

104. βωμοὺς ἕξ: ἀφ᾽ ἱστορίας τοῦτο εἴληφεν᾽ ἱστορεῖ A 
γὰρ περὶ τῶν ἐξ βωμῶν ᾿Ηρόδωρος (FHG XI, 86) γραμματικός" 
ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν λιν τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἵερὸν ἱδρύσατο Διὸς 

15 Ὀλυμπίου καὶ Ὀλυμπίαν τοῦ ϑεοῦ ὁμώνυμον τὴν χώραν 
POrvro. ἔϑηχκε δὲ αὐτῷ αὐτόϑι καὶ ἄλλοις ϑεοῖς βωμοὺς 
ἐξ τῷ ἀριϑμῷ σύμβολον τῶν ιβ΄ ϑεῶν, καὶ πρῶτον τὸν τοῦ 
Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου, ᾧ σύμβωμον ἐποίησε τὸν Ποσειδῶνα᾽ 
δεύτερον Ἥρας καὶ ᾿4“ϑηνᾶς᾽ τρίτον “Ἑρμοῦ καὶ ᾿Απόλλωνος" 

30 τέταρτον Χαρίτων καὶ Διονύσου πέμπτον ᾿Δρτέμιδος καὶ 
᾿Δλφειοῦ" ἕκτον Κρόνου καὶ Ῥέας. καὶ ἐπὶ πέντε ἡμέ- 
og ἦγον τὴν ἑορτὴν βουϑυσίας ποιοῦντες καὶ ἀγῶνας ἐπι- 
τελοῦντες. 

10b. βωμοὺς ἕξ: Ἡρόδωρός φησι τὸν Ἡρακλέα ἐν BCDEQ 

1 βωμοὺς ἔξ pro l praem. Ὁ 2. ξξ] καὶ E 3 ὑπὸ BCE: 
ὑπὲρ Düv || τοῦ ϑεοῦ E 4 σημείωσαι περὶ τῶν wf βωμῶν ἢ 
u&iLov ς΄, ιβ΄ δὲ ἀγαλμάτων add. Ὁ — 5—6 cfr. Germ. 185, 12 
5 τὴν σὴν CO 7 ὁμωνύμως: ego — 10—11 cfr. Germ. 185, 13 

10 σὰν πόλιν ego: οὖσαν πόλιν Α τὴν σὴν οὖν ΕΟ Thom. 
11 διὰ v(0) ἐν ἀξιωματι A: ὦ Καμαρίνα᾽ EQ Thom. 

12 ᾿β(ωμ)οῦς Ἂ“» 18 Ἡρόδοτος A?* || γραμματικός b: γραμμάτα 
ἈΦΡῸ 14 Διὸς b: δι᾽ οὗ 16 ἔϑεντο corruptum; ἔϑετο b | 
ἔϑηκε ego: ἔϑυσε | αὐτόϑι. xolb —10sq. ἔϑυσε δὲ αὐτῷ τῷ Διὶ 
καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς καὶ ἐποίησε βωμοὺς cett. Müller FH 1.1. 

16 βωμοὺς ζὶδρυσάμενος)» (et infra συμβώμων) Christ 
11 σύμβολ(ον) A: συμβώμων Ὁ συμφώνους Schroeder 19 δεύ- 
τερὺν b: xol| y etc. A 24 l. om. E | 'Hoó(corr. ex ὁ δοέος € 
'Hoóóo(o corr.)rog D 
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Ὀλυμπίᾳ ἰδρύσασϑαι δώδεκα ϑεῶν ἀγάλματα, συμβώμους 
δὲ αὐτοὺς ποιῆσαι ἕξ βωμοὺς κατασκεύασαντας. ο. ἄλλως᾽ 
Ὀλυμπίασι βωμοί εἰσιν ἐξ δίδυμοι τοῖς δώδεκα ϑεοῖς ἀνι- 
δρυμένοι, ἕνὸς ἑκάστου βωμοῦ δύο ϑεοῖς καϑωσιωμένου᾽ 
πρῶτος Διὸς καὶ Ποσειδῶνος" δεύτερος “Ἥρας καὶ ᾿4ϑηνᾶς" 5 
τρίτος Ἑρμοῦ καὶ ᾿“πόλλωνος" τέταρτος Χαρίτων καὶ Διο- 
νύσου᾽ πέμπτος ᾿Αρτέμιδος καὶ ᾿Δλφειοῦ" ἕκτος Κρόνου καὶ 
'Ῥέας᾽ ὥς φησιν Ἡρόδωρος. τὸ Ο 

A 13a. ἀέϑλων τε πεμπαμέροις: ὅτι πεμπάμερος ἢ 
πενϑήμερος ὃ ἀγὼν λέγεται" πρὸς γὰρ ε΄ ἡμέρας ἄγεται, 
ἀπὸ ια΄ ἀρχόμενος (καὶ λήγων εἰς νε΄ καὶ στεφάνους ἔχει 
κη΄, οἷς στεφανοῦσι τοὺς νικῶντας. 

BcbEQ 199. πεμπταμέροις ἁμίλλαις: ἐπειδὴ ἐπὶ πέντε 
ἡμέρας ἤγετο αὐτὰ τὰ ἀγωνίσματα [ἀπὸ ια΄ μέχρις ts]. 

BDEQ c. ἡνίκα οὖν ἐτελεῖτο τὰ &OÀo τῶν πενθημέρων ἀγώνων, ἐγέ- 
ραιρε τοὺς βωμούς᾽ ἐκόσμησε δὲ τοὺς βωμοὺς νικήσας ἵπποις 
[τεϑρίππῳ] καὶ ἡμιόνοις καὶ κέλητι. 

-— 0 

5 MM 

8 184. πεμπταμέροις: ἐπεὶ ἐν πέντε ἡμέραις ἤγετο τὰ 
Ὀλύμπια, ἀπὸ ἑνδεκάτης μέχρις ἑξκαιδεκάτης. 

A 15a. μοναμπυκίᾳ τε: καὶ ἵπποις καὶ ἡμιόνοις καὶ 30 

13e. Tzetzes ad Lyc. 41: Τὰ δὲ Ὀλύμπια πέντε ἡμέρας 
ἐτελεῖτο, ἀπὸ Lo Pak Signe μέχρι τῆς ὕλης ιε΄. Προεγυμνά- 
ἕζοντο δὲ πρῴην ἡμέρας 1 

1 δώδεκα) τῶν Ε 2 χατασκευάσαντα Beck: κατασκευά- 
σας 8 .Ὀλυμπίασι(ν) C0 (Beck): Ὀλυμπιὰς E Ὀλυμπιάδι Dv om. 
B 8.4 ἐνιδρυμένοι ἃ ἀφιερωμένοι Ὁ 8 ὁ Ἡρώδοτος € Ἡρό- 
δοτος Ὁ 9 πενταμέτροις À πενταμέροις cj. Mommsen || πεντά- 
uévoog [10 πρὸς] ft. ἐπὶ (V) 11 ἀρχόμενος (xal ego: ἀρχο- 
μέν(ας ὃ) || λήγί(ων)ΏἨ 12 xn] τη Christ proll. L ! οἷς ego: ot 

18 πεμπταμέροις B(C)DO: πεμπταμέτροις E | ἁμίλλαις om. 
cü 14 ἡμέρας CEQ: ἡμέραις BDv | ἤγετο — ἀγωνίσματα] 
ἐγένετο τὰ Ὀλύμπια Q || ἀπὸ — ις΄ dus om. BCDE 15 ἡνί- 
κα B: xol ἡνίκα DEO Ι πεμπταμέρων D 18.160 ἐγέραιρε DEO: 
ἐγέραιρον Βν 16 ἐκόσμησε --- βωμοὺς om. D | τὸν βωμὸν E || 
νικήσας Β0Θ: ὡς νικήσας E I ἵπποις] om. E ἵππῳ D 17 τε- 
ϑρίππῳ seclusi | καὶ ante jr om. Oxon. || ἡμιόνοις Qv: 
ἡμίονος BDEG | καὶ (ante κέλητι) E: om. ΒΏσθν 20 μοναμ- 
πυκίας γε 
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μοναμπυκίᾳ, 0 ἐστι χέλητι᾽ ἄμπυξ γὰρ κατὰ Θετταλοὺς ὁ 
χαλινός. 

15b. μοναμπυκίᾳ: μονοχαλίνῳ. νοητέον δὲ ἑνὶ ἵππῳ BCDEQ 
τῷ λεγομένῳ κέλητι. ἄμπυξ μὲν γὰρ κυρίως ἀνάδημα τῆς 

5 κεφαλῆς τι. καὶ λῶρος χρυσῷ καὶ λίϑοις πεποικιλμένος, ὃν 
περὶ τὰς κεφαλὰς αἱ γυναῖκες φοροῦσι᾽ μεταφορικῶς δὲ καὶ 
of διάχρυσοι χαλινοὶ ἄμπυκες λέγονται᾽ ὡς Ὅμηρος (E 8588)" 
χρυσάμπυκας ἵππους καὶ ἀλλαχοῦ (X 469)" ἄμπυκα κεκρύ- 
φαλόν τ᾽ ἠδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην. 

10 16. viv δὲ κῦδος: σοὶ δὲ. ὦ νύμφη Καμάρινα, τὴν BCDEQ 
ἐκ τῆς νίκης δόξαν ἀνέϑηκεν᾽ ἀντὶ τοῦ, σοὶ χάριν ὁμολογεῖ 
ἐπὶ τῇ νίκῃ. ἔτι γε μὴν καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα τὸν ἄκρωνα 
ἀνεκήρυξεν᾽ ἐν γὰρ τῷ ἀγῶνι of νικῶντες | καὶ ἀπὸ πατέ- cDEMQ 
ρων ἀνηγορεύοντο καὶ ἀπὸ προγόνων καὶ πόλεων. καὶ τὴν 

15 νέοικον οὖν ἕδραν ἀνηγόρευσεν, τὴν πόλιν αὐτοῦ τὴν νε- 
ωὠστὶ ἰδρυϑεῖσαν καὶ οἰκισϑεῖσαν. κτίξεται μὲν γὰρ ἡ Κα- 
μάρινα με΄ Ὀλυμπιάδι᾽ ἐπικρατησάντων δὲ Συρακουσίων 
πορϑεῖται τῇ νζ΄ Ὀλυμπιάδι εἶτα ἐν τῇ πε΄ Ὀλυμπιάδι τῷ 
μεταξὺ χρόνῳ καϑ᾽ ὃν ἐνίκησεν ὁ Ψαῦμις ἀνακτίξεται. εἰ- 

20 κότως οὖν αὐτὴν νέοικον ὀνομάζει. 
18. ὃν πατέρα Axoov ἐκήρυξεν: Axoov ἐκαλεῖτο δ A 

πατὴρ Ψαύμιδος. ὃ γὰρ νικῶν πατέρα καὶ πατρίδα ἀνακη- 
ρύσσει. 

4 sch. T E 358. Hes., ϑυϊά., EM 86,20. Ap. soph., Hes, 
Suid. γρυσάμπυκας. Zon. 1860 

4—06 cfr. Mosch. 186, 14 5 λώρῳ Ε || χρυσοῦς καὶ λίϑοις 
πεποικιλμένοις ἃ 8. ἵππους om. E || ἀμπυκε D ἄμπυ E om. ἢ 

9 τ᾽ ἠδὲ] ἠδὲ Bv τ᾽ ἢ 0, om. πλ. ἀναδ. || πλεκτὴν] χρυσῆν E 
11 ὁμολογῶ ΟΕ 12 καὶ] καὶ καὶ E | αὐτοῦ codd. 

18 νικῶντες) des. f. 32* B; ζήτει εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου 
add. B*»e, Cfr. ad sch. 48 || καὶ om. ἂν 14 καὶ (ante τὴν) 
om. ἂν 15 ἀνηγόρευσεν — 16 ἱδρυϑεῖσαν om. E 16 ἱδρυ- 
ϑεῖσαν καὶ οἰκισϑεῖσαν D: καὶ οἰκισϑεῖσαν E. ἱδρυνθϑεῖσαν Hv 
χτισϑεῖσαν C 16—20 cfr. Thom. 188, 17 17 τῶν Συρ. HQ 

18 τὴν ζ΄ Ὀλυμπιάδί(α), D 1854. corrupta; 18 πβ΄ et 19 με- 
ταξὺ τοῦ χρόνου Thom.19; prob. Horn p.31 18 εἶτα --- Ὀλυμ- 
πιάδι om. C | τῷ EQ: ἐν τῷ δὲ τὸν D τῷτῷ ἢ 19 γρόνον D || 
ὃν] ἣν ΓΛ ap. Thom. 20 αὐτὸν E 21 Ἄκρων (in 1) A* 
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A 19a. τὰν νέοικον ἔδραν: νέοικον ἕδραν εἶπε τὴν 
Καμάριναν ὃ Πίνδαρος. σαφηνίξει Τίμαιος ἐν τῇ δεκἄτῃ" 
εἰδὶ δὲ οὗτοι oí Καμὰριναῖοι .... ὑπὸ τοῦ Γέλωνος τυ- 
ράννου ἀνῃρέϑησαν᾽ εἶτα ὑπὸ Γελώων συνῳκίσϑησαν ἐπὶ 
τῆς... Ὀλυμπιάδος. ἡ δὲ ἅλωσις ἐγένετο κατὰ τὴν “-Δὰ- 
ρείου τοῦ Πέρσου διάβασιν. 

cDEHQ — 19b. τὰν νέοικον ἕδραν: [Ἱπποκράτης ὑπὸ τοῦ τῶν 
Γελώων τυράννου ἀνῃρέϑη᾽ εἶτα ὑπὸ Γελώων συνῳκίσϑη ἡ 
Καμάρινα κατὰ τὴν * ug. Ὀλυμπιᾶδα, ὥς φησι Τίμαιος (FRG 
L214' διὸ καὶ νέοικον ἕδραν εἶπε τὴν πόλιν. ἡ δὲ ἅλωσις 
αὐτῆς ἐγένετο κατὰ τὴν Δαρείου τοῦ “Ὑστάσπου στρατείαν. 

ACDEHQ c. Φίλιστος ἐν y ((ἨΘῚ, 181 φησὶν ὅτι Γΐλων Καμά- 
guvov κατέσκαψεν᾽ “Ἱπποκράτης δὲ πολεμήσας Συρακουσίοις 
καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ὑπὲρ τοῦ τούτους ἀπο- 
δοῦναι ἔλαβε τὴν Καμάριναν καὶ συνῴώκισεν αὐτήν. ὃ γοῦν 
Πίνδαρος συνῳκισμένην οἷδε τὴν Καμάριναν. 

A 19 d. ὅτι δὲ περὶ τὴν m ἐνίκησεν Ὀλυμπιάδα ὃ Ψαῦμις 
τῇ ἀπήνῃ, οὕτως συνορᾶται᾽ καταλύεται γὰρ αὐτῇ τὸ ἀγώ- 
νισμα περὶ ὀγδοηκοστὴν ε΄ Ὀλυμπιάδα" τῷ δὲ ἅρματι ἐνί- 

15 

κησε τὴν m ὥστε τὴν πα΄ Ὀλυμπιάδα ἐνίκησε τῇ ἀπηνῃ 30 
ὁ Ψαῦμις. 

2 (ὀκτὼ καὶ» δεκάτῃ Horn n. 48 (male) 8 ot in lac. suppl. 
b || ὑπὸ b: ἀπὸ || Γέλω(νος) 4 Γελώων scripsi (cfr. ad 8): Γέ- 
Ae(voc) ὄ o9' suppl. b, πβ΄ Horn p. 31 7 post Ἱπποκρά- 
της ft. lac. statuenda [τῶν om. € 8 Γελώνων E || ἀπὸ C || 
Γελώων Wesseling ad Diod. XI, 76: Γέλωνος || ἀνῳκίσϑη D 
9 μβΊ x9 E πβ΄ Horn p. 31 ex recc. 1—9 ita constitui vo- 
luit b: Καμάρινα ὑπὸ Γέλωνος τοῦ τῶν Γ. τ. ἀνῃρέϑη, εἶτα ὑπὸ 
Γελώων συνῳκίσϑη κατὰ τὴν o9' O. (vix recte) 10 διὸ --- 
πόλιν om. D 19 Φίλιστος A: Φίλιστος (-ιππος E) δὲ || v y 
φησὶν ὅτι E: ἐν τρίτῳ q. 0. A. £v τούτῳ q. 0. C. ἐν τῇ y (ny U) 
φ. 0. HU φησὶν ὅτι D φησιν ὅτι ἐν τῇ τρίτῃ Qr || Γέλων V: 
Γέλωνι À 18 κατέσκαψεν Α: κατέστρεψεν V || Ἱπποκράτης V: 
᾿ππότης A || δὲ ἵν: ὁ A πολεμήσας A: πολεμῶν V || Συρ(ρ)ακου- 
σίοις' V: Συρρακουσίους À — 14 τούτους ἀποδοῦναι Α: ἀποδοῦναι 
τούτους V 16 συνῴκησεν AC [[ αὐτῇ A 1.10 ὁ γοῦν II. c. 
οἶδε Α: οἶδεν οὖν ὁ Π. c. V. εἶδεν οὖν ὁ II. c. Beck 16 συνῳ- 
κισμένην ὈΗΏ: συγκχτιξομένην Ὁ συνῳκιξομένην E συνοικίξο- 
μένην Ὁ — 19.20 ἐνίκησε b: ἐνίκησαν 420 ἐνίκησε Schroeder: 
ἐνίκησεν ἐν 
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90a. ἱκὼν δ᾽ Οἰνομάου: ἀπὸ τῆς Πίσης. Ὁ. περί- cEHQ 
φραστικῶς ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἐλϑών. ὁ. ὅτι καὶ ὃ 
Οἰνόμαος ἐν Ὀλυμπίᾳ ὦκε. — d. (xov δὲ ἀντὶ τοῦ παρα- ΕΗ0 
γενόμενος. 

5 20e. ἄλλως" ἱκὼν δ᾽ Οἰνομάου ἕως τόνδε δᾶμον cpEHQ 
ἀστῶν: ὃ νοῦς ἐλθὼν δὲ ἐκ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς Πίσης 
νικήσας ὑμνεῖ μὲν τὸ σὺν ἄλσος, ὦ πολιοῦχε ᾿4ϑηνᾶ" ἀντὶ 
τοῦ σὲ ὑμνεῖ" ὑμνεῖ δὲ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ὄανον xa- 
λούμενον καὶ τὴν ἐγχωρίαν λίμνην Καμάριναν᾽ ὑμνεῖ δὲ καὶ 

10 τοὺς ὀχετοὺς τοῦ Ἱππάριδος ποταμοῦ. ὅστις τοῖς μὲν ὀχε- 
τοῖς αὐτοῦ ἄρδει τὸν ὅλον ὄχλον τὲ καὶ τόπον, προσκολλᾷ 
δὲ καὶ προστίϑησιν ἀδιαλείπτως ἄλσος μέγα καὶ τόπον πο- 
λύν τε καὶ ὑψηλὸν, ὡς δύνασϑαι καὶ ϑαλάμους ἐξ αὐτοῦ 
καὶ μεγάλας ποιεῖν οἰκίας" ἄγει δὲ τὸν δῆμον αὐτὸν εἰς 

15 φῶς καὶ χαρὰν ἐξ ἀμηχανίας καὶ ἀπορίας, πάντα παρέχων. 
λέγεται. γὰρ καὶ ναυσίπορος εἶναι καὶ πολύιχϑυς. καὶ ὃ 
μὲν ᾿Αρίσταρχος βούλεται οὕτω, ϑαλάμων κατασχευὰς τὸν 
Ἵππαριν τῇ Καμαρίνῃ παρέχειν" φησὶ γὰρ ὅτι διὰ μέσης 
θέων τῆς Καμαρίνης τῇ πλημμυρίᾳ ἀναπλάσσει γῆν; ἀφ᾽ 

80 ἧς πλινϑεύοντες οἵ Καμαριναῖοι οἰκοδομοῦσι τὰς οἰκίας. 
προσπλάσσει δὲ γῆν ὡς καὶ ὃ ᾿Αχελῷος ταῖς Ἐχινάσι καὶ 
ὃ Νεῖλος τῇ Αἰγύπτῳ. | ὁ δὲ Δίδυμος οὐ τοῦτο βούλεται" DEHQ 
οὐ γάρ φησι τοσοῦτον πλημμυρεῖν ὡς δύνασϑαι τῇ νεωστὶ 
κατασχευασϑείσῃ πόλει τοσοῦτον παρασχεῖν πηλὸν πρὸς 

1.11 ἱκὼν δ᾽ Οἱ. καὶ Πέλοπος Ἐ || τῆς om. CH 1.29 περι- 
qo. δὴ E | τῆς om. CE || Πελοπομπήσου CEH 3 ᾧκει om. E 
5 ἄλλως om. CDE | Οἰνομάου 0Η6: Oi. καὶ Πέλοπος DE || ἕως 
—6 ἀστῶν om. ἢ 5 fog] ἕως τοῦ ἢ 6 Πίσης DHO: Πίο- 
σης CE Πίσσης καὶ Ὁ 7 μὲν] δὲ Qv | AO9qv& Ev: A91» C 
Παλλὰς ᾿᾿ϑήνη 0 Παλλὰς Ἴϑηνᾶ H | ἀντὶ τοῦ — 10 ὅστις] 
x«l τὸν Ἵππαριν ὃς C 8 Ὄανον CEH: Ὄαννον D Ὄανιν ἃ 

9 δὲ om. ΕΗ 11 αὐτοῦ] om. αὐτοῖς Ε | τε x«i] καὶ 
τὸν ἂν 14 αὐτὸν CDE: αὐτῶν HQv 15 ἀμηχανίας καὶ 
ἀμηχάνου E | εὐπορίας v (corr. Beck) 17 ϑαλάμω EP" (eras. Al 
κατασχευὰς τὸν Ὁ: κατασκευαστὸν Ev κατασχευαστ(ὴν 9) DH x«- 
τασκευαστὴν COh 18 “παρέσχεν Vl φησὶ CDE: φασὶ HOv 
19 πλημμυρίδι C | ἀφ᾽ ἧς — 21 γῆν om. E 21 ὡς καὶ ΕΗ: 
ὡς ἂν καὶ ἢ 22 6 — p.146,1 φησιν post 2 Καμαριναίων D, 

ScHOL. IN PrxbpARUM ed. Drachmann. 10 
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πλινϑοποιίαν. ἀλλὰ τοῦτό φησιν, ὅτι ὁ ποταμὸς διὰ μέσης 
τῆς ὕλης ῥεῖ" εἶτα κοπτόντων τῶν Καμαριναίων τὰ ξύλα 
εἰς κατασκευὴν οἴκων, ἀμηχανούντων δὲ πρὸς τὴν κατα- 
yoyTv, ὑποδέχεσϑαι καὶ τῷ πολλῷ ῥεύματι κατάγειν εἰς τὴν 

ΕΗ0 πόλιν. | οὕτω καὶ τὸ ταχέως προσκεῖσϑαι τῷ λόγῳ φαμέν. 21 € 
HQ 21a. παρ᾽ εὐηράτων σταϑμῶν: ᾿ἐπεράστων οἴκων" 

νῦν γὰρ καταχρηστικώτερον σταϑμῶν τῶν οἴκων. λέγει δὲ 
ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας. 

E»* — 21b. γράφεται εὐηλάτων᾽ ἔνϑα αἵ ἱππηλασίαι γίνονται. 
coHQ 22. πολιάοχε: Καμαριναίων ϑεὸς ἡ ᾿4ϑηνᾶ καὶ διὰ 

πλείστης τιμῆς παρ᾽ αὐτοῖς οὖσα ἡ ϑεός. καὶ ᾿άΑϑήναιον 
ἐπίσημον ἐν Καμαρίνῃ. εἰς τοῦτο δὲ εἰώϑει ὁ κῶμος ἄγε- 
σϑαι ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ὃ ὕμνος ἄδεσϑαι. 

A 25a. [Ὄανον: 3] ᾿4ϑηνᾶς ἱερὸν ἐπίσημον ἐν Καμαρίνῃ. 
CHQ 25 b. ποταμόν τε Ὄανον: ποταμὸς ἐν Καμαρίνῃ 

Ὄανος. οα. τοὺς δὲ ἃ ἱεροὺς τόπους ἄλση εἰώϑασι λέγενν. 340 
A 27 a. Ἵππαρις: ὃ Ἵππαρις λέγεται τὰς δύσεις τῶν ὑδά- 
τῶν ἔχειν οὐχ ὁμοίας, ἀλλὰ τὴν μὲν γλυκεῖαν. τὴν δὲ πι- 
κράν᾽ ὕπερ κρύπτων ὁ ποιητὴς σεμνοὺς ὀχετοὺς λέγει. "Im- 
παρις δὲ ποταμὸς Σικελίας" 

. καὶ Καμάριναν, ἵν᾽ Ἵππαρις ἀγκύλον ἕρπει. 
b. ᾿Δρίσταρχος παριέναι φησὶ τὸν Ἵππαριν τὴν πόλιν καὶ 

προσχωννύντα ἰλὺν ἀναπλάσσειν αὐτῇ γῆν, καϑάπερ τὸν 

repet. deinde 1 0c. — 2 Καμαριναίων 2 χοπτόντων D (Beck 
e CJ): κόπτει E κόπτων HOv 3 post κατασκευὴν add. δί- 
δωσιν EHQv || οἴκων DE: οἰκημάτων Hüv (vàv» οἰκημάτων 
Beck (om. δίδωσιν) | τὴν] om. E KL τούτων D 4 ὑποδέ- 
χεσϑαι καὶ HO: ὑποδέχεσϑαι E αὐτὸς ὑποδεχόμενος D || κατά- 
γεν D 5 τὸ om. E || τῷ λόγῳ προσκεῖσϑαι ἂν 7.8 οἴκων 
λέγει" ἀπὸ (0, om. δὲ (cum v) [10 11 om. C ὦ πολιοῦχε D πο- 
λιάοχε Παλλάς V || καὶ διὰ πλείστης] διὰ πλείστης δὲ C 12 Κα- 
μαρίνῃ) K. ἔχει C || sic τοῦτο D εἰς τοῦτον C: τούτῳ ἢθν 
18 καὶ --- ἄδεσϑαι om. ἢ | ὁ om. Qv 14 gl. pertinet ad ἄλ- 
coc ἁγνόν 15 Ὄανον CGH Ὄλανιν Qb "omi V 16 'Oa- 
νος GH "Oevvog €: Ὄανις 0b "evite V || τόπους U: sor E | 
εἰώϑεισαν υ 18 ὁμοίας ego: ὁμοῖος À ὁμοίως b 21-7 0 
qno o fere Ac? φήσω b || ἵνα Ἵππαοις || xi dart d ἔρπει b: ἕρπη 

28 προσχωννύντα ἰλὺν ἀναπλάσσειν ego: προέχων γυνὶ συν- 
αναπλά(σσειν) À προσχέοντα συναναπλάσσειν ἢ 

Lad 
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᾿Αχελῷον ταῖς Ἐχινάσι νήσοις καὶ τὸν Νεῖλον τῇ Αἰγύπτῳ" 
κολλᾷ οὖν ἀντὶ τοῦ προσαναπλάσσει γῆν. τοῦτο δέ φησιν 
ὁ Δίδυμος ἀμάρτυρον εἶναι᾽ οὐ γὰρ ἱστορεῖται περὶ τὸν 
Ἵππαριν καὶ τὴν Καμάριναν τοῦτο γενόμενον" οὐ γὰρ πλημ- 

5 μύρᾳ χρῆται ὃ ποταμὸς καταφερόμενος. βέλτιον οὖν οὕτως 
τινές" ἐπειδὴ ἐξ ὑπογυίου συνῴκισται ἡ Καμάρινα, καϑὰ 
καὶ νέοικον αὐτὴν προσηγόρευσε, γειτνιᾷ δὲ Ἵππαρις αὐτῇ, 
κατὰ τοῦτο φάναι ἐπὶ τοῦ συνοικισμοῦ κολλᾶσϑαι ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ σταδίων ϑαλάμων ταχέως ὑψίπυργον ἄλσος, ἐπεὶ τὰ 

10 ἐπιτήδεια πρὸς τὴν οἰκοδομὴν διὰ τοῦ κατάπλου προσεκο- 
μίξετο ὥστε ποιεῖν σταδίους ϑαλάμους. 

270. Ἵππαρις: ποταμὸς οὗτος ἐν Καμαρίνῃ. ἔστι δὲ cDEHQ 
αὐτοῦ τοῦ ῥεύματος τὸ μέν τι γλυκὺ, τὸ δὲ ἁλμυρόν᾽ διὸ 
καὶ τὸν Πίνδαρον εἰρηκέναι σεμνοὺς ὀχετοὺς ἀναστέλλοντα. 

15 29a. κολλᾷ τε σταδίων: εὖ ἑστώτων. ἕδραίων.  cCDEMQ 
b. ὅτε προσχώννυσι καὶ προστίϑησί τινα τῇ πόλει γῆν. 
e. κολλᾷ οὖν ἀντὶ τοῦ προσαναπλάσσε. ἃ. τὸ δὲ σταδίων 
ϑαλάμων ἄλσος ἀντὶ τοῦ πρὸς οἰκοδομὴν ἐπιτήδειον οἴκων. 

29e. ἄλλως᾽ κολλᾷ ve σταδίων: ᾿Δρίσταρχός φησιν CEMQ 
20 ἰλὺν καταφέρειν τὸν Ἵππαριν ὡς καὶ τὸν ΪΝεῖλον᾽ ἐκ δὲ 

τῆς ἰλύος κατασκευάζξεσϑαί φησιν ἄλση" κυρίως γὰρ ἀκού- 
εσϑαι τὰ ἄλση. οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ὑψίγυια ἄλση τοὺς οἴ- 
κους φησὶ παρὰ τὸ ἑστάναι ὡς τὰ ἄλση. ἢ ἄλσος δὲ CDEHQ 
ϑαλάμων, τὸ πλῆϑος τῶν οἴκων. τουτέστιν αὐτὴν τὴν πό- 

35 λιν, | ὡσεὶ ἔλεγε δένδρων ἄλσος. σταδίων δὲ οἷον ἑδραίων. DEHQ 
g. ὁ οὖν Ἵππαρις κολλᾶ καὶ προστίϑησιν ἐπὶ τῇ πόλει 

τοὺς ϑαλάμους, χαϑὸ δι᾽ αὐτοῦ εἰσκομίζεται τὰ πρὸς τὴν 
κατασκευὴν ὑπουργήματα, καὶ διὰ τοῦτο αἴτιος τοῦ τὰς 
οἰκίας κατασκευάζεσϑαι. μεσόγειος γάρ ἐστιν ἡ χώρα. 

8 συνοικισμοῦ b: συνωκισμοῦ 9 ὑφίγυιον cj. b 
10.11 προσεκομίξετο b: προξκομ. 19 οὗτος om. DE || Καμα- 
eive E 13 αὐτῷ 14 τὸν om. Qv 16 sch. b post c 
irp. € 17 γοῦν Qv {|||προσαναπλάττει DH 19 ἄλλως et 1. 
om. € 21 ante κυρίως lac. stat. Horn, quam e recc. sic ex- 
plevit: ζὑὐψίέγυιον ἄλσος τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ ξύλα λέγει.) κυρίως 
γὰρ {δεῖ ἀκ. κτλ. 28 φασὶ Qv (corr. Beck) 26 ἐπὶ] 
περὶ ν 27 τὴν om. EOv 

10* 
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cDEHQ ἢ. ἄλλως᾽ ϑάλαμος κυρίως ἐστὶν οἶκος ἐν o κατακλείον- 
ται αἷ νυμφευόμεναι. ὅτι ϑάλλουσαι τῇ ἡλικία συνέρχονται 
γάμῳ" καταχρηστικῶς δὲ νῦν ὅλας τὰς οἰκίας ϑαλάμους εἷς 
πὲν ὃ Πίνδαρος. ?2 € 810 

Ls , 2 e 1 9 A M - 

A 31a. vwiyviov ἄλσος: ὑψηλὸν ἀπὸ τῆς γῆς. 

b. ἔχον μακροὺς κλάδους. τουτέστι ξύλα μακρὰ οἷς ἵλακτί- 
ἕουσι καὶ ὀροφοῦσι τοὺς ϑαλάμους. 

Ε 51 9. ὑψίέγυιον: ὑψηλόν. d. πρὸς οἰκοδομίαν χρή- 
σιμον. 

e odia , δι 3. 19 , 
E 32. ὑπ ἀμηχανίας: vm ἀπορίας. 

SEN 2 INS 3. Ἃ - f. , er er 
cDEHQ — 34a. αἰεὶ ὃ ἀμφ ἀρεταῖσιν: ὡμολόγηται ὅτι ἕνεκα 

τοῦ χτήσασϑαι ἀρετὴν καὶ πόνους τις καὶ μεγάλας δαπάνας 
καταβάλλεται καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἐπικίνδυνον ἀπομάχεται 

CEHQ ἡ δαπάνη καὶ ὃ πόνος. Ὁ. κινδύνῳ δὲ κεκαλυμμένον εἶπε 
νῦν, ἐπειδὴ οὐ μόνον ἄδηλός ἐστι τοῖς τὰ ἕξαυτῶν δα- 

- e 2 ? ,ὕ , 3 ϑὲ ὧν» ᾿ ^ - 
πανῶσιν ἡ ἕν Ολυμπία νίκη. ἀλλ ὅτι καὶ πλεῖστοι τῶν 
9 , 9 , . ? - , ““ ^ ? » 

ἀγωνιζομένων ἀπέϑανον ἕν τῷ σταδίῳ. τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι 
πρόδηλον, οὐδὲ γὰρ πᾶσι συμβαίνει. ἀλλὰ κεκάλυπται ὃ 
τοιοῦτος κίνδυνος τῇ ἀδηλίᾳ. ἐνδείκνυται δὲ ὅτι οὐ μικρόν 
ἐστι νικῆσαι Ὀλύμπια. 41D 

A 34c. πόνος δαπάνα: πονεῖν ἔφη καὶ δαπανᾶν τοὺς 
ὑρεγομένους ἀρετῆς᾽ καὶ πόνον μὲν τὴν γυμνασίαν εἶπε, 
δαπάνην δὲ τὴν ἱπποτροφίαν. (Hes. O. et D. 289): 

τῆς ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεζοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν). 
d. τὸ ἀγωνίξεσϑαι οὐκ ἐκτός ἐστι κινδύνου διὰ τὸ ἄδηλον 
τῆς τύχης. οἷ δὲ λέγουσιν ὅτι μετὰ κινδύνου ἐνίκησεν ὃ 
ὑμνούμενος. 

A 36a. κινδύνῳ κεκαλυμμένον: πρὸς τὴν νίκην᾽ ἄδη- 
/, rr A ^ J , Aog γάρ ἐστιν αὕτη τοῖς ἀγωνιζομένοις. 

1 EM 441, 13. Hes. ϑάλαμος 

1 καταλύονται E 2 ὅτε ἢ (ὅτι et G) || cvvéoyovro: QU 
5 ἄλσος A** 8 ὑψίγυον 11 l πόνος δαπάνα τε μάρναται 
add. E 14 ἡ — πόνος om. E || κεκαλ(λγυμμένῳ EHv | εἶπον E 

16 ἄδηλος v: ἄδηλον 29 post ὀρεγομένους ras. 2 litt. 
24 ϑεζοὶ cett.» b: ϑετέον A. Ft. plura exciderunt 28 xexa- 
Avuuévog A, bis scr. 

10 
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36b. ἔργον κινδύνῳ: τῇ ἀδηλία᾽ ἄδηλος γὰρ ἡ τῆς E 
νίκης ἔκβασις. ὁ. πρὸς ἔργον: τὴν νίκην λέγει, ὅτι 
ἄδηλός ἐστιν. | 

37a. εὖ δὲ ἔχοντες: εὐδαιμονήσαντες δὲ καὶ σοφοὶ α 
5 καὶ λόγιοι τοῖς πολίταις ἔδοξαν εἶναι. 

37b. εὖ δὲ ἔχοντες: εὖ δὲ πράξαντες οἵ ἀρετῆς ἀντι- cDEMQ 
ποιούμενοι. ὅ ἐστιν ἐπιτυχόντες οἵ νικήσαντες, καὶ σοφίας 
δόκησιν ἔχουσιν. ὁ. ἄλλως" of ἐνάρετοι καὶ πονοῦσιν ἅμα CEHQ 
καὶ ἀναλίσκουσιν ἕνεκα τοῦ ἀρετὴν χτήσασϑαι. — d. ἢ οὕτω" 

10 παρὰ σοὶ, '"Daüui, ἕνεκα τῶν ἀρετῶν ὁ πόνος τῇ δαπάνῃ 
μάχεται" καὶ γὰρ δαπανᾷς καὶ ταλαιπωρεῖς. 

37e. σοφοὶ καὶ πολίταις: of γοῦν εὐδαιμονήσαντες CDEHQ 
καὶ καλῶς διάξαντες κατὰ τὸν βίον ἤδη που καὶ σοφοὶ καὶ 
λόγιοι ἔδοξαν εἶναι παρὰ τοῖς πολίταις. 

15 39a. σωτὴρ ὑψινεφές: ᾿Αττικῶς ἀντὶ τοῦ ὑψινεφής. CDEHQ 
b. Ζεῦ, ὅστις σωτὴρ τυγχάνεις καὶ τῶν ἐν ὕψει νεφελῶν 

κρατεῖς τόν τε λόφον οἰχεῖς τοῦ Koóvov. ^ c. Κρόνιον δὲ 
ὅρος ἐστὶν ἐν τῇ Πίσῃ ἱερὸν Κρόνου. 49 € 34D 

41 a. τιμῶν T Algsóv: καὶ τιμῶν χαταξιῶν καὶ τὸν DHQ 
90 ᾿λφειὸν ποταμόν. Ὁ. ἀπὸ δὲ μέρους τὴν Ἦλιν λέγει, διὰ οθη0 

τὸν ἀγῶνα. 53€ 
49a. ᾿Ιδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον: Ἰδαῖον ἄντρον ἐν A 

Ἤλιδι Δημήτριος ὁ Σκήψιος νέων διακόσμου ἱερὸν Διός.᾽ 
ἔνιοι δὲ νομίζοντες μὴ τῶν ἐν ᾿Ἤλιδι χωρίων αὐτὸν μεμνῆ- 

(15) Herodian. II, 695, 22 

6 δ᾽ ἔχοντες CD 12 1. (H)0: om. € σοφοί Ὁ cogoi xo- 
λίταις E 13 διώξαντες E 15 1. Ζεῦ add. EH | Zzrizov 
CDE 16 Ζεύς E | νεφῶν E 17 κρατεῖς τὸν b (κρατεῖς 
κράτιστον ἢ): κράτιστον || κατοικεῖς ἂν 18 Πίσση CDE || τοῦ 
Κρόνου ἢ 19 l. et C || καταξιῶν καὶ τιμῶν D, om. καὶ utro- 
que. Delevi virgulam post τιμῶν 20 δὲ et λέγει om. C 
23 Σκχήψιος b: σκῆψις || νέων διακόσμου Ἀ prave: νεὼν δ. b νεῶν 
διακόσμου ... id. praef. sch. p. XXII ἐν νεῶν διακόσμῳω Gaede 
Dem. Se. quae supers. (diss. Gryphisw. 1880) n. 74 (fr. 54) £v 
ε΄ (vel L£) διακόσμου Bergk ind. lect. Marb. 1844/5 p. 17; et 
in véov numerus latet 
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σϑαι ὑπέλαβον μνημονεύειν Ἴδης τῆς iv Κρήτῃ ἢ τῆς àv 
Τροίᾳ. οὕτως Θέων φησίν. 

ΟΌΕΗΟ 425". Ἰδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον: τὸ Κρητικὸν ὄρος; 
ἔνϑα ἀνετράφη ὁ Ζεὺς ὑπὸ τῶν Κουρήτων φρουρούμενος. 
ἄντρον δὲ τὸ σπήλαιον λέγει. μέμνηται δὲ τῆς ἀνατροφῆς 5 
τοῦ Διὸς καὶ ὁ Καλλίμαχος ἐν ὕμνοις (I, 46 sqq.). 

A 448. ἱκέτας σέϑεν: παρακαλῶ σε, Ζεῦ, “υδίαις ὑμ- 
νῶν εὐρυϑμίαις φυλάττειν τὴν Καμάριναν ἐν νίκαις καὶ 
ἀνδρείαις. 

pHQ 440. ἱκέτας σέϑεν ἔρχομαι: ἡ ἀνταπόδοσις τῆς ἐπι- 10 
κλήσεως" ὦ Ζεῦ, ἱκέτης Gov ἔρχομαι᾽ ἵν᾿ q^ ἱκετεύω σε, Ζεῦ. 

A 44c. Μυδίοις ἀπύων: “Ὠυδιστὶ ἡρμοσμένοις. Πτολε- 
μαῖος δὲ ὁ ἐπιϑέτης τοὺς ἐν “υδίᾳ αὐλούς φησι πρωτεύειν 
ἐν τῇ τέχνῃ. 

cDEHQ — 44d. “υδίοις ἀπύων: ἀντὶ τοῦ βοῶν, ἄδων. 15 
DEH e. αἰτήσω σέ, φησιν; ὧ Ὀλυμπιόνικε Ψαῦμι, καὶ σὲ τοῖς 

ἵπποις ἐπιτερπόμενον εὔϑυμον ἔχειν γῆρας καὶ φέρειν σε 
ἐπὶ τελευτὴν υἱῶν παρισταμένων. 

CEHQ 44f. ἄλλως" υδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς: βοῶν. ἄδων. 
g. ἢ ὅτι αἵ λεγόμεναι γλωσσίδες τῶν αὐλῶν ἐν “υδίᾳ 30 

γίνονται, ἢ ὅτι τοὺς μετὰ Πέλοπος ἐλϑόντας πρώτους αὐλη- 
τὰς of Ἕλληνες ἐμιμήσαντο. γλυκὺ δὲ τὸ “ύδιον μέλος. 

cDEHQ ἢ. ἔρχομαι οὖν αἰτήσων cs διὰ “υδίου μελῳδίας ὥστε 
σε ταύτην τὴν πόλιν, τὴν Καμάριναν, ταῖς εὐανδρίαις καὶ 

DEHQ ταῖς εὐφημίαις αὔξειν καὶ ἀγάλλειν. 1. εὐρυϑμίαις δὲ 535 
“Τυδίαις, “υδιστὶ ἡρμοσμέναις. 

21 Plut. de mus. 15. Paus. 9, 5, 4(?) 

17 τῆς b: ἥττης — 5 ἄντρον “-- λέγει om. C | δὲ om.E 
10 l. om. D | Éoyouc; om. v 11 Ζεῦ (alt)|] ὦ Ζεῦν 12 “υδιστὶ 
b: 4vótoic 15 fo& E 16 αἰτήσων Ἐν || Ψαῦμι — 17 ἔχειν 
post 18 παρισταμένων E 17 ἐπιτρεπ. E 18 τελευτῇ E 
19 ἄλλως om. E  21—22 cfr. Thom. 193,12 28 οὖν om.D || 
αἰτῆσαι E | Δυδίου] τῆς Λυδ(ίας) C | μελῳδίας CHO: μέλους 
μελῳδίας γλυκέος ὑπάρχοντος Ὁ 2424 σὲ om. CE 2424.2ὅ ταῖς 
εὐφ. καὶ ταῖς sbovóo. ἂν | εὐφημίαις] εὐθυμίαις Ε εὐφ. καὶ ταῖς 
εὐθυμίαις D | εὐρυϑμίαις Fühse syllog. p. 405 (cfr. A sch. 445): 
εὐθυμίαις ΑΗ ἂν εὐφημίαις DE (id. cj. Beck) αὐλῳδίαις cj. ἢ 

26 Avótoig] Λυδίαισι DE 
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46. αἰτήσων πόλιν εὐανορίαις: αἰτήσω δὲ σέ, φη- A 
σιν, Ὀλυμπιόνικε Ψαῦμι, σὲ τὸν ἵπποις τοῦ Ποσειδῶνος 
ἐπιτερπόμενον (τῆς γὰρ ἱππικῆς ἔφορος (0 ϑεός)), εὔϑυ- 
μον ἔχειν γῆρας καὶ φέρειν εἰς τὴν τελευτὴν. υἱῶν Gov 

5 παρισταμένων. 
48. σέ τ᾽ Ὀλυμπιόνικε: πάλιν ἀπέστρεψε τὸν λόγον CDEMQ 

πρὸς τὸν ΨΨῬαῦμιν καὶ σὲ ἦλθον αἰτήσων, ὦ τὰ Ὀλύμπια 
| νενικηκὼς, ταῖς ἵπποις ἐπιτερπόμενον᾽ Ποσειδανίαισι δὲ, BCDEQ 
ἐπεὶ φίλιππος ὁ ϑεός" μέχρι τῆς τελευτῆς σου τοῦ βίου BDEQ 

10 διάγειν ἐν εὐθυμίᾳ καὶ τὸ γῆρας τοῖς καλοῖς τέρπειν. 410 
53a. υἱῶν Ψαῦμι: ἢ εὔχεται παῖδας αὐτῷ γενέσϑαι: A 

ἢ ὑπὲρ τῶν ὄντων καὶ παρεστώτων αὐτῷ. 
53b. υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων: παρεστώτων BCDEQ 

σοι. ὦ Ψαῦμι, καὶ υἱῶν. ἴσως δὲ ὡς πρὸς τέλεον ἄπαιδα᾽ 
15 ἢ ὡς ἐπιϑυμοῦντα ἀρρένων παίδων" ἢ ὡς λοιπὸν παρεστώ- BDEQ 

TOV αὐτῷ καὶ παίδων. 
54a. ὑγίεντα: τὸν μετὰ ὑγείας᾽ ἢ τὸν ἄϑραυστον καὶ A 

ὑγιῆ. b. ὁ μὲν ᾿Δρίσταρχος ἀναγινώσκει ὀξύτονον τὴν 
παραλήγουσαν ἀντὶ τοῦ ὑγιαίνοντα᾽ τινὲς δὲ ὡς χαρίεντα. 

80 C. εἰ δὲ πλοῦτον ἔχει τις μεϑ᾽ ὑγιείας, διοικῶν αὐτὸν καὶ 
δαπανῶν ὅπως πρεπῶδές ἐστιν, τύχῃ δὲ καὶ ὕμνῳ εὐφη- 
μεῖσϑαι, μὴ ζητείτω ϑεὸς γενέσϑαι᾽ ταῦτα γὰρ αὐτῷ ἱκανά. 

δ4 ἃ. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον: τὴν μεϑ᾽ ὑγείας BCDEQ 
εὐδαιμονίαν. 6. ὁ δὲ νοῦς᾽ ὁ δὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν 

25 εὐδαιμονίαν αὔξων ἐν ἑαυτῷ καὶ οὕτως ἐπαρκῶν τῇ περι- 
ουσίᾳ καὶ διοικῶν τὴν ὕπαρξιν ὥστε καὶ εὐφημίας αὐτῷ 
προσγενέσϑαι, οὗτος μὴ ζητείτω ἔτι καὶ ϑεὸς γενέσϑαι. 

54f. Choerobosc. in Theodos. can. p. 204, 22 G. (209, 4 Hilg.): 
παραφυλαττόμεϑα δὲ παρὰ τῷ Πινδάρῳ τὴν αἰτιατικὴν A&yo- 
μένην ὑγίεντα" ὡς ἀπὸ εὐθείας γάρ ἔστι παραληγομένης δη- 
λονότι τῷ ἰῶτα, ὡς ἀπὸ τοῦ ὑγίεις. 

8 ὁ ϑεὸς add. b. 4 [᾿.- σον 61.o0m.CD 8 inc. f£. 88: B|| 
ἐπιτρεπ. Ὲ 18]. om.(C)DQü 14 τέλεον BCD: τελείων E. τέλειον 
ν 1 λοιπὸν ΒΕ: λοιπῶν DHQ 19 ὑγιαίνοντα b: ὑγιαίνοντι 

21 πρὸς τῇ τύχῃ δὲ καὶ ὕμνῳ εὐφημεῖται. Ὀ 25 καὶ ΒΕ: 
ὁ καὶ CDO 21 γενέσϑαι] γενέσϑαι καὶ μετὰ τὸ (τοῦτο Germ.) 
εὖ λεγόμενος παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἢ (Germ.) 
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A 55a. ὄλβον: τὸν ἐξ ὑγιοῦς ὄλβον. Ὁ. εἴ vig ἄρ- 
δοι: οἷον εἴ τις ἐπιμελούμενος τοῦ ἀπὸ τῶν καλῶν συναγο- 
μένου πλούτου τοῦτον αὔξει ἱκανὸς ὧν τοῖς χτήμασι καὶ 
προσχτώμενος εὐλογίαν. μὴ ξητείτω ϑεὸς γενέσϑαι᾽ ταῦτα 
γὰρ αὐτῷ ἱκανά. 

A 56. κτεάτεσσιν: ἀπ᾽ εὐϑείας τῆς κτέατος ΖΔωρικῶς" 

τὰ γὰρ εἰς ον εἰς og ποιοῦσιν, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ (Η 475) 
ἀνδραπόδεσσιν. 

00 τέλος. 

Scholia in Olympionicarum carmen VI. 

AC ᾿Ἵγησίᾳ “Συρακουσίῳ ἀπήνῃ. sch. inscr. A 
BDEFQ “Ἵγησίᾳ Συραχουσίῳ υἱῷ Σωστράτου ἀπήνῃ. 

EFQ 4 γησίᾳ Συρακουσίῳ ἀπήνῃ υἱῷ Σωστράτου. 

ADE Τοῦ c εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶν 
ια΄. τὸ α΄ ἐστιν ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ β' 
προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ προσοδιακὸν τρί- 
μετρον ἀκατάληκτον, α΄ χοριάμβου, β΄ ἰωνικοῦ, γ΄ χοριάμ- 
Bov. τὸ δ΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ ε΄ Εὐριπίδειον. τὸ ς΄ 
προσοδιακὸν ὑπερκατάληκτον δίμετρον. τὸ ξ΄ ἰαμβέλεγος. 

τὸ η΄ ἴαμβος τρίμετρος. τὸ ϑ' ὅμοιον τῷ ἕχτω. τὸ V 
ἐγκωμιολογικόν. τὸ τα΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. 

6 Herodian. 1 891 (— II 772,35 — ΠῚ 980,31). EM 542,8 

8 αὔξει ego: αὔξειν 7 εἰς (alt.) A: ἐξ b (e Red. male lecto) 
11 ὡς δὲ ἔνιοι Στυμφηλίῳ vio add. D 12 νικήσαντι (-τι m. 2) 

τὴν πε΄ {πε΄ m. 2 1 ras.) Ὀλυμπιάδα add. F 18 ἐστὶν A: om. V 
14 κα΄ corr. ex L9 A || ἐστὶν A: om. V 15 προσοδικὸν sem- 

per E || τὸ γ' — 16 ἀκατάληκτον in mg. A 15 προσοδιαχὸν 
(alt.)] ἀνακλώμενον zoocoó. D — 15.16 τρίμετρον DO v: óiueroov 
AE || αἼ τὸ α΄ A, item τὸ β΄, τὸ γ΄ | χοριάμβου D (Tzetzes): 
χοριαμβικοῦ ΑΕῦν 18 δίμετρον om. A; ft. ante ὑπερ. trans- 
ponendum est || ἴαμβος ἔλεγος Α ἰαμμέλεγος Ε. 19 ieug ἈΠ 
τρίμετρον D (δίμετρον Tz.) | ὁμοίως A?E 20 ἐγκωμιολογικόν 
AEQ: ἐγκ. λειπούσης τῆς τελευταίας συλλαβῆς D (Tzetzes) 

10 
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ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιδ΄. τὸ « ἐγκωμιολογικὸν παρὰ 
μίαν τοῦ πενϑημιμεροῦς ἰαμβικοῦ. τὸ β΄ προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ y Στησιχόρειον τῷ Πινδαρικῷ 
ἰδιώματι᾽ ὃ γὰρ τελευταῖος ἀντὶ τροχαίου ἴαμβον ἔγχει. 

5 τὸ Ó ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληχτον. τὸ & ἰωνι- 
κὸν δίμετρον ὑπερκατάληλτον. τὸ ς΄ ἰωνικὸν μονόμετρον 
ὑπερκατάληκτον, [ἢ ἀναπαιστικὸν δίμετρον!Ξ. τὸ ζ΄ ἰαμβι- 
χὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ η΄ Εὐριπίδειον. τὸ 9' 
ὅμοιον τῷ β΄ τῆς στροφῆς κατὰ τὸ ἔϑος τῶν ἰωνικῶν ἀπὸ 

10 βραχείας. τὸ L δαχτυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ ια΄ ὅμοιον 
τῷ β΄ τῆς στροφῆς. τὸ ιβ΄ δαχτυλικὸν τρίμετρον κατα- 
ληκτικόν. τὸ wy προσοδιακὸν ἀπὸ χοριάμβου. τὸ i 
Στησιχόρειον. 7A 

Inser. ἃ. Τὸν ᾿4γησίαν of μὲν Συρακούσιον, οἵ δὲ Στυμ- A 
15 φάλιον. oí δὲ χρόνοι τῆς ὠδῆς of πρὸ τῆς καταλύσεως τοῦ 

τῆς ἀπήνης ἀγωνίσματος᾽ κατελύϑη δὲ περὶ τὴν πε΄ Ὀλυμ- 
πιάδα. ἄπορον δὲ τὴν πόστην Ὀλυμπιάδα ἐνίκησεν. 

Inscr. b. 4γησίᾳ Συρακουσίῳ: ὡς μὲν ἔνιοι, Συρα- BCEQ 
xovoíg, ὡς δὲ ἔνιοι. Στυμφηλίῳ, υἱῷ Σωστράτου, ἀπήνῃ. 

1 τῆς ἐπῳδοῦ τὰ κῶλα ante ἡ δὲ ἐπ. praem. E || ἡ δὲ ἔπῳ- 
δὸς] καὶ ἡ ἐπῳδὴ D | παρὰ EQ: περὶ D Tzetzes ἐπὶ À 2 μίαν 
Α: μίαν συλλαβὴν DO om. E || τοῦ] δευτέρου Tzetzes || ἰαμβικοῦ 
AQ: ἰάμβου DE — ὁ -- ἔχει om. α 5 ἀναπαιστικὸν] ἀντι- 
σπαστικὸν Ε ἀναπ. ἤγουν (my corr. ex uo) δύο ἀνάπαιστοι Q 
(ἀνάπαιστοι γὰρ δύο Tzetzes) Ι μονό ἄμετρον Α (in 2 verss.) || 
χαταληχτιχόν À 6 ἰωνικὸν] 7 ἰωνικὸν D 7 ἢ — δίμετρον 
om. A; seclusi I δίμετρον]) δίμ. ἀκατάληκτον 6 δίμ. καταληκτι- 
xóv E 8 δίμ. ἀκατ. V: ἄμετρον ὑπερκατάληχτον A 8 8qq. ἔνα- 
τον 7:00600. καὶ δίμετρόν τι πέλει Tzetzes 9 ὅμοιον À: ὁμοίως 
V|| τῷ β΄ AQ: τῷ ς΄ D om. Ε | τῇ στροφῇ E || τῶν ἰωνικῶν EQ: 
τῶν ἰωνικῶν τῶν Α τοῖς ἰωνικοῖς τοῖς D 10 ὅμοιον AQ: 
ὁμοίως DE 11 τρίμετρον DO Tzetzes: δίμετρον AE 12 τὸ ιγ΄ 
ἀνακλώμενον προσοδιχὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἀπὸ χορ. Ὁ 
(Tzetzes, om. ἀνακλ.) ) 14.15 Στυμφάλιον ego: Πάμφυλον 
1ὅ οἱ δὲ ,χρ(όνοι) τ. ὦ οἱ À: ὁ δὲ χρόνος τ. ᾧ ὁ Schroeder 
18 χρυσέας l. praem. Q || γέγραπται ἡ o1, post 1. inser. v (γέ- 
γραπται ὁ ὕμνος ᾿4γησιλάῳ, om. L, C) 18. 19 Συρακουσίῳ] 
᾿Αγησίᾳ Evo. V 19 Σταμφυλίῳ C (cfr. A supra) 
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κατελύϑη δὲ ἡ ἀπήνη, ὥς τινές φασιν, ̓ ὀγδοηκοστῇ πέμπτῃ 
Ὀλυμπιάδι, κατ᾽ ἐνίους δὲ ὀγδοηκοστῇ ἕκτῃ. ao 

ABCDEQ 1a. Χρυσέας: ἀλληγορεῖ Ó ποιητὴς. ὡς ἐπὶ οἰκίας 
μεγαλοπρεποῦς κατασχκευαστὴς τὸν ἐπίνικον διατεϑειμένος. 
παραβάλλει δὲ προπυλαίῳ μὲν τὸ προοίμιον, τῷ δὲ ὅλῳ 
οἴκῳ τὸν ὕμνον, ἑαυτὸν δὲ τῷ κατασκευάξοντι. 

A 1b. ó óé νοῦς" χρυσέας ὑποστήσαντες κίονας πρὸ τοῦ 
ϑαλάμου, οὕτως τὸ λοιπὸν πήξομεν μέγαρον, τουτέστι τελειώ- 
couev τὴν ὠδὴν προκαταβαλλόμενοι ἀρχὰς κεφαλαιώδεις. 

B(ODEQ 1c. ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος" ὕμνον πήξομεν ὥσπερ ϑαητὸν 
μέγαρον χρυσέας κίονας ὑποστήσαντες τῷ προϑύρῳ τοῦ 
ϑαλάμου, ὅπερ, ἐστὶ τὸ προοίμιον. καὶ ὥσπερ ϑαύματος 
ἄξιον μέγαρον ἢ οἶκον κατασκευάσαντες τὸ πρόϑυρον ἀξιο- 
πρεπὲς ποιοῦμεν, οὕτω καὶ τοῦ ὕμνου τὸ προοίμιον πήξο- 
μὲν ἀξιόλογον. 80 

B(ODEQ 1d. χρυσέας" τιμίας νῦν κίονας ὑπορϑώσαντες. ϑη- 
λυκῶς δὲ νῦν προήγαγεν, ὡς καὶ Ὅμηρος (α 53) 

ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς 
μακρὰς, o? γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. 150 

BCEQ 8. ὡς ὅτε ϑαητόν: ϑαυμαστὸν, παρὰ τὴν ϑέαν. 
BCDEQ — 4a. πάξομεν: κυρίως μὲν τὸ πῆξαι ἐπὶ τῆς τῶν 

1e. EM 514,55: οἱ μὲν Ἀττικοὶ ἀρσενικῶς. λέγουσιν, οἱ δὲ 
Ἴωνες ϑηλυκῶς" οἷον χρυσᾶς ὑφιστᾶν κίονας τῷ ϑαλάμῳ. Iliv- 
δαρος. — Eust. Il. 580,13. Od. 1390, 49 al. 

1 óyÓ. πέμπτῃ] z//// (ras.) E 2 ἕκτῃ] ὀγδόῃ C 3 χρυ- 
σέας À: χρυσέας ὑποστάσαντες BE xo. ὑποστάντες (ὑποστάντες 
supra versum) Ὁ ἄλλως Q0 om. € || ἀλληγορικῶς B || ἐπὶ ft. del. 
4 χκατασκευαστὴς À (κατασκευῆς cj. b): τὸν λόγον προκατασκευῆς 
(-jv C) CDEQ. τὸν λόγον προκατασκευάξει B τὸν λόγον παρα- 
κατασκευάζειν ν || ἐπινίκιον BE || διατιϑέμενος γ 5 προπυλεῶ 
A | δὲ (alt. om. A 5.6 ὅλῳ οἴκῳ τὸν ὕμνον À: μεγάρῳ τὸν 
ὕλον ὕμνουν ὁ κατασκευάσαντι AQ [10 ϑηητὸν 00 (Ὁ 
11 ὑποστάσαντες BD 13 ft. κατασκευάσοντες 13. 14 é&- 
οπρεπῶς BEv 16 ,χρυσέας] χρ. ὑποστάτας Q || ft. τιμίας νῦν. 
ὑπορϑώσαντες: --- κίονας: ϑηλυκῶς νῦν κτλ. | νῦν om. D || 
v$7z099.— 18 κίονας om. D 17 νῦν] τὰς κίονας C 20 παρὰ 
CE?: περὶ Büv 21 l. om. CD 

15 

20 



Olymp. VI inscr.— 7 155 

ξύλων ἁρμογῆς λέγεται, νῦν δὲ καταχρηστικῶς ἀντὶ τοῦ 
κατασκχευάσομεν. 

4 b. ἀρχομένου δ᾽ ἔργου: δύναται τῷ δέ συνδέσμῳ A 
ἀντὶ τοῦ γάρ χρῆσϑαι᾽ ἵνα E ἣ ἀρχὴ oiov, ὥσπερ ἄλλοι 

5 ἀρχόμενοι ἔργου κοσμοῦσι τὰ πρόϑυρα, οὕτω κοσμήσομεν 
καὶ ἡμεῖς τὸ προοίμιον᾽ χρὴ γὰρ παντὸς ἔργου πρόσωπον 
τηλαυγὲς εἶναι. τοῦτο δὲ λέγει ἐπειδὴ τὰ περὶ αὐτοῦ προτε- 
ρήματα κατ᾽ ἀρχὴν τῆς φδῆς λέγει. 

4 c. ἀρχομένου δ' ἔργου: ὁ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. ἡ γὰρ BCDEQ 
10 ἀκολουϑία᾽ παντὸς γὰρ ἔργου, φησὶν, ἀρχομένου περίβλεπτον 

καὶ ἐξείρετον δεῖ ποιεῖν τὸ τῆς προσόψεως. d. τὴν εἰσβο- 
λὴν καὶ τὴν ἀρχήν. 86. λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον. 

6a. Ὀλυμπιονίκας: ἐπισυνάγει πρῶτον μὲν (Or) α 
Ὀλυμπιονίκης, δεύτερον δὲ ὅτι τοῦ μαντείου τοῦ Διὸς 

15 διοικητὴς. τρίτον δὲ ὅτι ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ πρῶτον κτίσαντος 
τὰς Συρακούσας. metr. A 

6b. e£ ὁ εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας: λοιπὸν περὶ τοῦ BCDEQ 
᾿Ἵγησίου φησίν" εἴ τις οὖν ὃν τρόπον. οὗτος Ὀλυμπιονίκης 
εἴη καὶ προφήτης τοῦ κατὰ Πίσαν καὶ Ὀλυμπίαν μαντείου 

30 καὶ συνωχικὼς τὰς Συρακούσας, τίνα διαφύγῃ ἂν ὃ τοι- 
οὗτος ὕμνον; οὐχὶ δὲ παντὸς ἂν τύχῃ, τῶν πολιτῶν γε δὴ 
τυχὼν ἀφϑόνων ἐν τῷ ὑμνεῖσϑαι; τοῦτο δὲ προστίϑησιν, 
ἐπειδὴ οἱ πολῖται κατὰ φύσιν ἀλλήλοις φϑονοῦσιν. 

7a. βωμῷ: ἀντὶ τοῦ βωμοῦ. Dui ἐμπύρων iy A 
36 Ἤλιδι ᾿Ιαμίδαι ἐμαντεύοντο᾽ ἀφ᾽ ὧν τὸ γένος εἶχεν ᾿4γησίας. 

1 ἀντὶ τοῦ D: ἐπὶ τοῦ BC ἐπιί(κατασκ.) E 2 σκευάσο- 
μὲν Ὁ 8 τοῦ δὲ ποτ cis ego 4 ft. χεχρῆσϑαι 
5 κοσμήσωμεν: ego 7 λέγει AP": "τέζλει) A** || αὐτοῦ ego: αὐ- 
τῶν À. An Ἀγησίου scrib. 25.48 κατ᾽ ἀρχὴν b: καταρχομέν(ης) 
9 ó] τὸ E] ἡ γὰρ] ἡ δὲ D — 10 γὰρ om. CQ ἢ ἀρχομένου ΟΠ: 
ἀρχομένου ὅτι Β ἀρχομένους E 11 sch. 45 ἤτοι praem. B 
x«i praem. C 13 ὅτι add. Schroeder 14 Ὀλυμπιονίκας: 
ego 15 πρῶτον κτίσαντος ego: τρόπου κτίσαντες Σύρρα- 
κούσσας (8. 8. altero 8, del. altero σὺ 18 '4yneiAcov BE || Ὀλυμ- 
πιόνικος Ε 19 Πίσσαν (Πίσσης E*9): b 20 συνῳκηκὼς v || 
ταῖς Συρακούσαις E || διαφύγοι et 21 τύχοι C 20.21 ὁ τοι- 
οὗτος] οὗτος Q om. € 21 δὲ] δ) E 22 vvyov E 23 ἐπεὶ CD 

26 ᾿Ιαμμίδι: b 
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τοῦ δὲ μαντείου τοῦ ἐν ᾽᾿Ἤλιδι wol zZfuxo(ooyog (FHG II, 299) 
μέμνηται. 

BCDEQ 7c. βωμῷ τὲ μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσα: 
παρόσον Ó :4γησίας ἱερεὺς ἦν τοῦ ἐν Πίσῃ μαντικοῦ βω- 

BDEQ μοῦ τοῦ τῷ Zhi ἀνιερωμένου. ἃ. μαντείῳ δὲ ἀντὶ τοῦ 
μαντικῷ. 

BP 76. (μαντεέῳ:) μαντικῷ. 
A 8a. συνοικιστήρ vt: ὅτι of πρόγονοι αὐτοῦ σὺν Ag- 
χίᾳ παρεγένοντο ἐν Συρακούσαις οἵ» ᾿Ιαμίδαι, ἀφ᾽ ὧν εἰκὸς 
παραλαβεῖν τινας. τι 

BDEQ 8b. συνοικιστήρ τε: τοῦτο δὲ οὐκ ἀληϑῶς" οὐ γὰρ 
οὗτος συνῴκισε τὰς Συρακούσας. ἀλλὰ πρὸς ἐγκώμιον &- 
ληφεν᾽ ἀπὸ yàg ἐκείνων ὃ ᾿Δγησίας τῶν συνοικισάντων. 

A 19a. ἴστω γάρ: οἷον ὅτι ἔχει τὰ προειρημένα τρία. 
b. ἢ ἐν τούτῳ τῷ πεδίλῳ, τῆς ἱμερτῆς ἀοιδῆς. ^ c. τουτ- 
ἔστι περὶ πόδας ἑαυτοῦ πεποιημένος τὰ τρία καὶ συνῃρη- 
μένα αὐτὰ ἔχων ὁ ᾿Δγησίας. 18 

BécoQ 124. ἴστω: γινωσκέτω. καὶ Ὅμηρος (O 217) 

ἴστω τοῦϑ᾽ ὅτι νῶιν ἀνήκεστον ἄλγος ἔσται. 1450 

B] — 12e. (πεδίλω:) νῦν τῇ βάσει καὶ τῷ δυϑμῷ. 
000 128 πεδίλῳ δὲ τῷ ὑποδήματι νῦν δὲ τῇ βάσει καὶ 

τῷ ῥδυϑμῷ λέγει. iifQ 
BCDEQ 14a. Σωστράτου υἷός: ὃ ᾿Ἵγησίας. b. ὁ δὲ νοῦς" 

ἵστω δὲ ἐν τῷδε βεβηκὼς τῷ τρόπῳ ὃ τοῦ Σωστράτου παῖς 
᾿Δγησίας τὰ προειρημένα τρία ἔχων, Ὀλυμπιονίκης καὶ ταμίας 

BCEQ τοῦ Διὸς βωμοῦ καὶ συνοικιστὴς Συρακουσῶν. 6. πὲ δίλῳ 

8 ταμίας — Πίσᾳ om. CD || Πίσσᾳ BE 4 παρόσον ὁ Ayno. 
hic om. B (cfr. infra 13) παρόσον om. Ὁ 5 ἀνιερωμένῳ Ε 
10 παραβαλεῖν: b 11 συνοικιστής v || (τῶν) ἐνδόξων zn 
xovo(r)àv 1. add. EQ | ἀληϑές Bv | 13 συνοικισάντων GO(PY): 
συνωκισάντων B (add. παρόσων ὁ ̓ 4γησίας) Ὁ (σαν corr. ex 0v») 
E 14 ἔχει ego: ἔχων 15 7 ego: xol 16 ft. ἑαυτῷ || ft. 
cvvnouocuéva 18 l] ἴστω γάρ ῦ 19 ἀνήκεστος χόλος codd. 
Hom. 21 πέδιλον τὸ ὑπόδημα ἃ 23 ἄλλως praem. Qv || 
“Σωστράτου — 24 ἴστω δὲ om. C 24 ἴστω ego: 7; B εἰ DEQv 

25 τὰ τρία τὰ προειρ. BV 26 τῶν Z. Gh | Συρακουσῶν b: 
“Συρακουσίων || πεδίλῳ — p. 157, 1 ὅτι om. ἢ 

10 

15 

20 
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δὲ καὶ τὸ ἑξῆς εἶπεν, ἵν᾿ εἴπῃ ὅτι προσήρμοσται αὐτῷ τὰ 
προειρημένα δαιμονίως καὶ ἐξαιρέτως. ὡσανεὶ πέδιλον τῷ 
ποδί. d. τουτέστιν ὃ ὕμνος. nfQ  - BEQ 

14e. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταί: ἤτοι ὡς περὶ τὸν οἶκον A 
5 αὐτοῦ πολλῶν κινδύνων γενομένων, ἢ αὐτοῦ μετὰ κινδύνου 
νικήσαντος. 

14. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταί: Ἡσίοδος λέγει (O. et BcDEQ 
D. 289): 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἴδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν. 
ς M , e e 9 Α "n ' , Α , * 

i0 ὁ δὲ λέγει ὅτι αἷ ἀρεταὶ αἴ χωρὶς πόνων καὶ κινδύνων οὐκ 

15 

εἰσὶ τίμιαν οὔτε παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις οὔτε παρὰ 
τοῖς ϑαλαττεύουσιν ἁπλῶς. εἰ μὴ καὶ ναύμαχός τις εἴη. 
| παραμυϑεῖται δὲ αὐτὸν, ἐπειδὴ μετὰ μόχϑου πολλοῦ ἐνί- BCEQ 
κησεν. 

108. πολλοὶ δὲ μέμνανται: τὸ διὰ πόνου γιγνό- A 
μενον πολλοὶ ἀπομνημονεύουσιν. ν. ἢ οὕτως" πολλοὶ τοῦ 
καλοῦ μνημονεύουσιν ὅταν πονηϑῆῇ. 1 

1718. καλὸν εἴ τι ποναϑῇ: ταῦτα δὲ ὡς κάλλιστα BCDEQ 
παρὰ τοῖς πολλοῖς μνημονεύεται, τὰ μετὰ πόνων ἀγαϑὰ 

30 συμβαίνοντα δικαίως. Ὁ. τὸ δὲ πονηϑῆῇ ἀντὶ τοῦ μετὰ C 
πόνου κατορϑωϑείη 

18 8. ᾿4γησία: σοὶ δὲ. ὦ ᾿Δγησία. πάρεστιν ἕτοιμον A 
E MI LL e , , CX ; 2 / 

ἔχειν TOv ἕπαινον ὡς ém«veotv ὁ ᾿ἄδραστος εἰς μφιάραον. 

οὗτος ὑπὸ γῆς κατεπόϑη πολεμῶν ἐν Θήβαις. τίς οὖν τοῦ 
35 ἀδράστου πρὸς τὸν ᾿ἀμφιάραον ἔπαινος ἐοικώς σοι; ἐκεῖνος 

ἀγαϑὸς ἦν πολεμεῖν καὶ μάντις, σὺ δὲ καὶ ἀνδρεῖος καὶ 
μάντις ἀγαϑός. ἔχεις δὴ τὸν ᾿Ζ“μφιαράου ἔπαινον ἑτοίμως. 

b. Οἰκλέους δὲ παῖς ᾿ἀμφιάραος. 
189. τὶν δ᾽ αἶνος ἕτοιμος: σοὶ δὲ, ὦ ᾿Δγησία, πρό- BCDEQ 

30 χείρος χαὶ ἁρμόδιος ὁ ἔπαινος καὶ πρέπων ὃ ὑπὸ τοῦ 

1 δὲ καὶ τὸ ἑξῆς] om. C δὲ δαιμόνιον πόδα ἔχων E || τὸ 
ΒΘ: τὰ v || προσήρμοστο Cv 5 αὐτοῦ ego: αὐτῶν 9 ἔδω- 
καν Ε 10 αἱ χωρὶς Β06: χωρὶς CE || πόνων BCDE: ἱδρώ- 
των GPOYv 11 τοῖς om. E 12. μη om. C 18 l]om.E 
πολλοὶ δὲ μέμνανται PUYv || δὲ ὡς] καὶ ἃ 19 πόνων BO: 
zóvov CDE 22 σοὶ ego: σὺ 21 ἕτοιμον Schroeder 
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"Aópgdcrov ῥηϑεὶς τοῦ Ταλαοῦ παιδὸς εἰς τὸν μάντιν Ay- 
/ Α , , δα e - ji [s - , φιάραον τὸν Οἰκλέους υἱὸν, ὃν διαστᾶσα xol ἡ γῆ ἐδέξατο 

ἅμα τῷ ἅρματι ἐν Ὡρωπῷ τῆς Βοιωτίας κινδυνεύειν μέλ- 
λοντα᾽ περὶ οὗ μάντεως ᾿Αμφιαράου ὁ τοῦ Ταλαοῦ παῖς 
"Ἄδραστος εἶπεν ὅτε συνηϑροίσϑησαν οἵ τῶν ἕπτὰ πυλῶν 5 
νεκροὶ ἐν Θήβαις καὶ ἐγένοντο ἑπτὰ πυρκαϊαί᾽ ποϑέω στρα- 
τιᾶς ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς, καὶ τὰ ἑξῆς. ss*E 

ge 184. (ἑτοῖμος:) νῦν ἁρμόδιος. 
Bí! 218. (ἐπεί:) ἀφ᾽ οὗ. 
A 210. ἐπεὶ κατὰ γαῖ᾽: κεραυνωϑεὶς γὰρ ᾿ἀμφιάραος 10 

- » 3 » EV 

κατέδυ μετὰ τοῦ ἅρματος ἐν τῷ $2oc7Q τῆς Βοιωτίας κατα- 
ποϑεὶς ὑπὸ τῆς γῆς. 6. αὐτόν τέ viv: ὅτι ἐκ παραλ- 
λήλου τέϑεικε τὰς ἀντωνυμίας, καὶ ἔστιν ἡ μία αὐτῶν πε- 
ρισσή., ἃ. κατεπόϑη δὲ ᾿ἀμφιάραος, οἵ μὲν περὶ S3ocmóv, 

δ j ' / 1 A ὉΡ ? A ? , 
oí δὲ περὶ Κλεωνάς" τοὺς δὲ ἵππους αὐτοῦ φησιν Αντί- 15 
μαχος (fr. 81 K) εἶναι Τἀσυστάτους, οἵ δὲ Θεσσαλούς᾽ ὀνό- 
ματα δὲ αὐτῶν Θόας καὶ Δίας" ó δὲ ἡνίοχος αὐτοῦ Βάτων 
2 € * jl Jue ἰῷ 
ἐκαλεῖτο ἢ Σχοίνικος, συγκαταποϑεὶς αὐτῷ. 

B€ 2248. ὀνόματα τῶν ἵππων Δίας καὶ Θόας. 
8€ 220. (ἔμαρψεν:) ὑπεδέξατο. 20 
A 28a. ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν: τῶν διαβεβοημένων ἐστὶ 

καὶ τοῦτο, πῶς ἕπτά φησι γενέσϑαι πυρὰς, [τῶν] ἑπτὰ ἐπι- 
στρατευσάντων καὶ οὐ πάντων καέντων. ᾿Αἀμφιάραος μὲν 
κατεπόϑη σὺν τοῖς ἵπποις ἐν ᾿Θρωπῷ᾽ Πολυνείκης δὲ οὐκ 
ἐτάφη ἄταφος γὰρ ἔμεινεν "AógeGrog δὲ ζῶν εἰς "Aoyog ss 
ἀπῆλϑεν. καταλείπονται δ΄, Τυδεὺς. Καπανεὺς, Παρϑενο- 
παῖος, ἱΙππομέδων. ὃ μὲν οὖν ᾿Δρίσταρχός φησιν ὅτι ἰδιάζει 
καὶ ἐν τούτοις ὁ Πίνδαρος ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. ὁ δὲ ᾿Δριστό- 

18 Hes. Σχοίνικος 

1 τοῦ T.] τοῦ τοῦ T. Ε τοῦ τοῦ 4coo D 2. Οἰκλέους CQ: 
Οἰκλέος B ἸΙοχλέους DE || x«l om. CGPüYhb 8. 4 μέλλουσα E 

4 ὁ τοῦ λαοῦ D — 6 ὅτι C!Q. || οἱ (exi? τῶν Bergk || ἑπτὰ 
πυλῶν Cb: ἑπταπύλων ΒΌΕΘ ἑπτὰ πυρῶν cj. h 1 ὀφϑαλμὸς 
E 10 κατὰ γαῖ᾽] κατά γε αὶ 1ὅ Κλεωνάς)] Κνωπίαν Unger 
Theb. par. 418 16 Ἀμυκλαίους Stoll σβωτίους Unger 1. 1. 475; 
cfr. id. ibid. 413. Ft. ἀσβυστίους 22 τῶν s. s. A; delevi 
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δημός φησι τὰς ἑπτὰ πυρὰς ........ ἀπολομένων. οὕτως 
καὶ Ἱππομέδων καὶ ᾿Δρμενίδας (FHG τν, 389) γράφουσι᾽ καὶ 
πυρὰς ποιεῦντες ἑπτὰ ἐπὶ τοῖς ἱἕρμεσιν ἐνταῦϑα ὕπου κα- 
λοῦνται Ἑπτὰ llvgol, ἢ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ἢ ἀπὸ 

5 τῶν ἑπτὰ παίδων Νιόβης ἐκεῖ καυϑέντων ἀπὸ τῶν ιδ΄ χω- 
ρισϑεισῶν τῶν συξυγιῶν. 

28 Ὁ. ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσϑέντων: BCDEQ 
ἐπισωρευϑέντων. c. ἤτοι καταριϑμηϑέντων, ἵνα καὶ τὸ 
ἑξῆς τοῦ λόγου οὕτως ἔχῃ" καταριϑμήσας γὰρ ὁ ̓ ἄδραστος 

10 τοὺς νεκροὺς καὶ λείποντα τὸν ᾿Αμφιάραον εὑρὼν, εἰκότως 
δυσφορήσας τὸν λόγον ἀπεφϑέγξατο. 

23d. ἄλλως" ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα: ξητεῖται πῶς ἕπτά φησι BCDEQ 
τὰς πυράς᾽ ἀδύνατον γάρ. ἠφάνιστο γὰρ ᾿Αμφιάραος" 
"Aógacrog δὲ ξῶν εἰς "Aoyog ἀποφεύγει᾽ Πολυνείκης δὲ ἄτα- 

15 poc ἔρριπτο, ὡς ἐπιστρατεύσας τῇ πατρίδι᾽ ὥστε τῷ ἀληϑεῖ 
λόγῳ τέσσαρας εἶναι πυρκαϊὰς τῶν τεϑνηκότων. ἀλλ᾽ ἐπι- 
λυτέον οὕτως. ὅτι τὰς πυρὰς ὁ Πίνδαρος καταριϑμεῖται 
οὐ πρὸς αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς, ἀλλὰ τὰ τούτων στρα- 
τεύματα. ἑπτὰ γὰρ τάξεις στρατευμάτων περὶ τὰς ἕπτὰ 

80 πύλας τῶν Θηβῶν μάχην συνεστήσαντο, καὶ οὕτω τῶν ἐν 
ἑκάστῃ πύλῃ τεϑνηκότων στρατιωτῶν φησι γενέσϑαι πυρ- 
καϊάς. 21Ὲ 

1 εἶναι τῶν στρατιωτῶν τῶν suppl. b; sed plura exciderunt, 
efr. sch. 284 2 ᾿Ιππομέδ(ων) A (ex p.158, 27 repetitum, ut 
erspexit b): Ἱππίας cj. Bergk || ἀρμενίδας Bergk: Ἁρμονίδας A 

Aoréuov cj. b || γρίάφουσι) A: γράφει b 8 ποιοῦντες b || ἑπτὰ 
secl. Wilamowitz Herm. XXVI,213 n. 2 || ἔρμεσιν corruptum; 
ἕρμασιν b ἑρμεῶσιν cl. Hes. ἑρμεών Schroeder ἐπὶ ταῖς Προι- 
τίσιν Unger Theb. par. 306 4 πυραί Αἱ πηγαί Α'ὟὝ 5 hiat 
oratio; (7» ἀπὸ Müller FHG 1. 1.; sed ft. ἀπὸ --- 6 συξυγιῶν 
posterius addita 7 l] τελεϑέντων € || ἑπτὰ] ἔπειτα B! || ve- 
λεσϑέντων iter. E 9. οὕτως] ὀρϑῶς cj. Bergk 10 λιπόντα E 

12 ἄλλως et 1. om. CD || ἀπορία add. B»s Qe 18 ó Aug. 
CDQüv 16 εἶναι τὰς zvox. Bv || λύσις add. B»sQ»« || ἀλλ᾽ BO: 
ἄλλως E om. D — 17.18 καταρνϑμεῖται οὐ CDEO: οὐ καταριϑ- 
μεῖται BV 19 στρατευμάτων ΒΕΌ: στρατευσάντων Ὦ στρατευο- 
μένων C| παρὰ CDE 20 καὶ] ; E 21 πόλει E || στρατιωτῶν 
BC: στρατιῶν DPQ στρατῶν E|| γίνεϑαι E — 21.22 πυρκαιάς 
(-&v D) codd.: τὰς ἑπτὰ πυρκαιάς v 
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BDEQ — 23e. ἄλλως τὸ σημεῖον ὅτι ἑπτὰ πυράς φησι τῶν ἑπτὰ 
μὴ ἀποϑανόντων᾽ ᾿Αἀμφιάραος γὰρ κατεπόϑη σὺν ταῖς ἵπ- 
ποις ἐν Ὡρωπῷ πόλει τῆς Βοιωτίας. 585 Ὲ 

ge 288 (τελεσϑέντων:) συναχϑέντων. 
A 26. ποϑέω: ὁ ᾿ΔΑσκληπιάδης φησὶ ταῦτα εἰληφέναι ἐκ 
τῆς κυκλικῆς Θηβαΐδος (fr. 5 K.). 

A 27a. ὀφϑαλμόν: ὅτι ἔνδοξος. ὡς ὀφθαλμὸς τοῦ σώ- 
ματος. Ὄ. ἢ ὅτι μάντις àv προέβλεπε καὶ διὰ τοῦτο διαση- 
μότατος ἦν. €. ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς: ὀφϑαλμὸν στρατιᾶς τὸν 
᾿Φμφιάραον ἐκάλεσεν ὡς δυνάμει προὔχοντα καὶ μάντιν ὄντα 
καὶ προορᾶν τὰ μέλλοντα δυνάμενον᾽ ὀφϑαλμὸς γὰρ προὔχει 
τοῦ σώματος. τοῦτο οὖν καὶ ἐπὶ τούτου λέγει τοῦ νικη- 
φόρου. 

B(ODEQ 27d. στρατιᾶς ὀφϑαλμόν: ἤτοι τὸν ἐν πολέμῳ περί- 

βλεπτον, ἢ τὸν προορᾶν δυνάμενον τὰ μέλλοντα ὡς μάντιν. 
καὶ δι᾿ ἀμφότερά, φησιν οὖν, ποθῶ αὐτὸν, ὅτι τε μάντις 
ἀγαϑὸς καὶ πολεμιστὴς (ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀγαϑός)" ὅπερ ἔξ- 
εστιν εἰπεῖν καὶ τῷ ᾿4γησίᾳ τῷ δεσπότῃ τοῦ ὕμνου. τί δὲ 
αὐτῷ πάρεστιν ὃ καὶ τῷ ᾿Αἀμφιαράῳ; καὶ μάντις καὶ ἀν- 
δρεῖος τὰ ἐν μάχαις. 35Q 

ge 29, (ró:) τὸ ἐπὶ ᾿ἀμφιαράου ῥηϑέν. 
A 9808. ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ: τῷ ἐγκωμιαζομένω. 

b. οἷον τῷ ᾿Δἀμφιαράῳ ὑπῆρξεν, τοιοῦτόν φησι καὶ τούτῳ 
ἶσον ὑμνούμενον. ἦν γὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ μάντις ὃ 
"Aynoíagc. 

14—17 Tzetzes Chil. 10, 739 sq. 

1 ἄλλως BD: ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα E ἄλλως" ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα Q || 
τὸ σημεῖον BDE: τὸ τοιόνδε c. Ὁ om. P τὸ σημεῖον y' v. In 
textu ad h. v. - B(B??) || φασι EQ 2 μφιάρεως ἃ || ταῖς 
BO: τοῖς DEP 14 L] ποϑέω στρ. ὀφϑ. Q || πολέμοις ἃ 
15 τὰ μέλλοντα δυνάμενον 0 Ὁ 16 ἀμφοτέρων EQ || φησιν 
οὖν ποϑῶ αὐτὸν scripsi: φησιν οὖν παϑῶν αὐτὸν E φ. εἶναι 
ποϑῶ αὐ. ἃ οὖν φ. ποϑῶ αὐ. Ὁ φησιν αὐ. ποϑεῖν BV. φ. πο- 
ϑεῖν αὖ. Ὁ || ὅτε τε] τὸ δὲ εἰς δὲ τὸν 17 ἀγαϑὸς (pr.) om. 
V | ἀπὸ x. τὸ &y. om. C, add. τὸ καὶ ἀνδρί | ἀπὸ x. δὲ τὸ ἀγ. D 

17.18 ἔξεστιν v: ἑξῆς ἐστιν V (πάρεστιν C) 18 δὲ om. E 
20 τὰ] τ E 24 (cov ὑμνούμενον corrupta — 25 Ayrciuoc: ego 
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30e. κώμου δεσπότα: τῷ ᾿Ἵγησίᾳ. φησὶ γὰρ καὶ BCDEQ 
τὸν ᾿Δγησίαν μεϑ᾽ Ἱέρωνος στρατευσάμενον πολλοὺς πολε- 
μους κατωρϑωκέναι μαντείᾳ καὶ ἀρετῇ.᾿ 35 BDE 

32a. οὔτε δύσερις ἐών: ὃ γὰρ δύσερις καὶ ψευδῆ A 
5 δύναται λέγειν πρὸς φιλονεικίαν. 'b. ὁ δὲ νοῦς᾽ ἐγὼ οὐκ 
ὼν φιλόνεικος καὶ ὀμόσαιμι τῷ ᾿4γησίᾳ μαρτυρῶν ταῦτα, 
ἅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ““μφιαράου λέγεται" εὔχομαι δὲ ἐπιτρέψαι 
μοι τὰς Μούσας καὶ συνεργῆσαι. εἰκότώς δὲ παρὰ τῶν 
Μουσῶν αἰτεῖ ἐπιτραπῆναι, ἐπειδὴ οἶδεν ἀνάρμοστον ὃν τὸ 

10 ὀμνύναι ποιητῇ ἐγκωμιάζοντι. 
820. οὔτε δύσερις ἐών: ἐγὼ γάρ. φησιν, οὔτε δύσ- B(C)DEQ 

ερις οὔτε φιλόνεικός τις πάνυ ὧν καὶ τὸν μέγιστον ὅρκον 
ὀμόσαιμι μαρτυρῶν τῷ ᾿Ζγησίᾳ, ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Αμφιαράου 
λέγεται" εὔχομαι δὲ ἐπιτρέψαι μοι τὰς Μούσας καὶ Gvvto- 

15 γῆσαι. εἰκότως δὲ ἐπιτραπῆναι παρὰ τῶν Μουσῶν αἰτεῖ, 
ἐπειδὴ οἷδεν ἀνάρμοστον (0v) ποιητῇ τὸ ὀμνύειν ἐγκωμιά- 
ξοντι. 3:BDEQ 

88. ἰτοῦτό γέ of σαφέως μαρτυρήσω!:] τοῦτο αὐτὸ BDEQ 
μαρτυρήσω τὸ προδεδηλωμένον, ὅτι εἰς πάντα ὃ ᾿“γησίας 

30 παραπλήσιος ἦν τῷ ᾿Δμφιαράῳ. 32BDE 800 
31 ἃ. ὦ Φίντις: Ζωριεῖς λ εἰς τὸ V, ὅταν ἐπιφέρηται A 

ἢ τὸ 9 ἢ τὸ τ. ὄνομα δὲ κύριον ὃ Φίντις Δωρικῶς λεγό- 
μενον, οὗ τὸ κοινὸν ὃ Φίλτις ἐστίν. τῇ δὲ κλητικῇ οὐκ 
ἐχρήσατο ἀλλὰ τῇ εὐϑεία (Hom. IOVI Hioc ὃς πάντ᾽ 

25 ἐφορᾷς.ς Ὁ. ἔστι δὲ ἡνίοχος ᾿“γησίου τῆς ἀπήνης. 

21 Eust. Il. 918,28. sch. Theocr. 1,77 23 sch. AT' 211 

1 φασι CG?Pb | καὶ om. BCv 2 μετὰ CD 2.3 πολέ- 
μους] ἀγῶνας Beck 8 μαντείᾳ xot τέχνῃ καὶ ἄρ, D | 8—10 ctr. 
Germ. 207, 3 11 l. om. € || δύσερις] φιλόνεικος V | ov E ' 
φησιν om. D 11.12 οὔτε φιλόνεικος οὔτε δύσερις V | ovre Óvc- 
egug om. D 14 xci om. Bv 18 αἰτεῖ ego ex Α: αἰτεῖται 
CDGP αἰτιᾶται Θ} εὔχεται BE 10 ἀνάρμοστον C(ctr. A)b 
ἁρμοστὸν | ov add. b ex A 18 l. B: om. E ἄλλως D τὸ καὶ 
ἀνδρί Q. Seclusi | τοῦτο αὐτὸ Bv: τ. αὐτὸς D τοῦ .... (lac) E 
αὐτὸ τοῦτο ED Meer) 6 τοῦτο αὐτῷ DBrub.hb 19 πάντα 
ὁ Ἀ4γησίας] πᾶν .... (lac) E 21 ὅτίε) ἐπιφέρονται: ego 
93 Φίντις 

ScHOL. IN PiNDARUM ed. Drachmann. 11 
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CDEQ 37c. ὦ Φίντις: ovrog ἦν ἡνίοχος τῆς ἀπήνης. 

BCcDEQ 374. ὦ Φίντις, ἀλλὰ ξεῦξον: ὁ voc" ἀλλ᾽ ὦ Φίντι, 
ξεῦξον ἤδη τὰς ἡμιόνους μοι. τροπικῷ δὲ τῷ λόγῳ χρῆται. 
δοκῶν γὰρ προσκαλεῖσϑαι τὸν ἡνίοχον. τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
σπουδάσαι πρὸς τὸν ὕμνον προτρέπεται. καί φησιν᾽ ἀντὶ 

BDEQ τοῦ. γενοῦ τοι πρόφασις. 6. ἢ ἔστω μοι ἀφορμὴ τοῦ 
ὕμνου Φίντις [δὲ] ὁ ἡνίοχος καὶ τὰ ἄρματα τῶν ἡμιόνων. 

BcEQ |. f£. ὦ Φίντις: Δωρικῶς ἐσχημάτισται" εἴη δ᾽ ἂν χατὰ 
τὴν ἡμετέραν διάλεκτον Φίλτις. οἱ Δωριεῖς γὰρ τὸ À εἰς v 
μετατιϑέασι. ὅταν 7 εἴτε. τὸ v &ite τὸ 9. 

A 39a. « τάχος: ἀντὶ τοῦ ὡς τάχος. Ῥ. τῇ ὁδῷ δὲ 
τῇ καϑαρᾷ, τῇ μὴ ἐχούσῃ ἐπίληψιν ἢ ψεῦδος, ἀλλὰ ᾿ἀλή- 
ϑειαν. 6. τὸ δὲ ὄκχον κατὰ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν ἡμιόνων 
τιϑέασιν. 

ABCDEQ 39d. ὄφρα κελεύϑῳ T iv καϑαρᾷ βάσομεν ὄκ- 
χον: ἵνα ἐπιβιβάσωμεν ἐν χαϑαρᾷ ὁδῷ τὸ ὄχημα. ἀλλη- 
γορεῖ δὲ νῦν, περὶ τοῦ ὕμνου λέγων᾽ ἵνα διὰ καϑαρᾶς 
λεωφόρου τὸν ὕμνον ἐπιβιβάσαντες τῷ ὀχήματι χρησώμεϑα. 

A 6. τὸ δὲ βάσομεν ἀντὶ τοῦ βήσωμεν Ὁμηρικόν. 
BEQ 39f. ὄφρα κελεύϑῳ: ἀλληγορεῖ καί qwuow' ἵνα δι- 

καίῳᾳ καὶ καϑαρᾷ ὁδῷ, τῇ τῶν. λόγων. ἐπιβήσωμεν τὸ ὄχημα, 
BCDEQ ἀντὶ τοῦ ὑμνήσωμεν .... καὶ προσηκόντως" | καὶ ἵνα πρὸς 

τὸ γένος ἵκωμαι τῶν ἀνδρῶν, λέγει δὲ τῶν προγόνων τοῦ 

1 ἦν om.D 21 BE:om. € ἄλλως Ὁ ἄλλως" ὦ Φίντις 6 
Φίντι BDE: Φίντις ἂν 8 ξεῦξον] ἀλλὰ ξεῦξον E | τὰς B: 
τοὺς || τῷ om. ἂν 5.6 ἀντὶ τοῦ] ὅτι C 7 δὲ del. b || τῶν 
ἡμιόνων. ego: τῶν ἡνιόχων BD Ev τοῦ ἡνιόχου Qb || ὕμνου 
(o. δὲ ὁ ἡνίοχος) x«l τὰ τῶν ἡνιόχων ἅρματα Mommsen sch. 
Germ. p. 26,4 9. 10 μετατιϑ'. τὸ À εἰς ν Βν 9... εἷς T0 ν 
E 10 ὅταν ̓ ζἑπόμενον) ἢ cj. Beck {{εἴτε (utrob.)] εἶτι E | gite 
τὸ 9] εἰς τὸ ὃ. B 11 « b: o? 15 l. BE: κελεύϑῳ T' Év 
χαϑαρᾷ A ὄφρα κελεύϑω CD ὄφρα κελ. τ᾽ ἐν καϑ. 0 l βήσομεν Β 
" ἵνα ἐπιβιβάσωμεν ΒΕ6: ἵνα ἐπιβήσωμεν Ὁ ἵνα ἐπιβάσω- 

usv Ὁ ἀναβήσομεν ἃ J ὄχημα V: σχῆμα A 16.17 ἀλληγορεῖ 
V: ἀλληγορικῶς A | λέγων V: λέγει À || ἵνα διὰ V: ὁδοῦ A 
18 λεωφόρον BDEU: 4. ῥᾳδίως A à. τῶν λόγων € | ἐπιβιβά- 
σαντὲς AB: ἐπιβήσαντες CDE (ras. post ἡ in E) ἐπιβοήσαντες Q || 
χρησόμεϑα AQ —19 βήσωμεν b: βήσομεν 20 ἄλλως 1. praem. 
EQv 22 δικαίως in lac. suppl. b 

οι 

μ᾿ οι 



σι 

10 

18 

20 
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3 ae iom ΠῚ WA iod ἢ — , , υ ΚΗ ᾿Δγησίου" ἵχωμαι δὲ ἐν αὐταῖς. διὰ τῶν ἐγκωμίων" ἐκεῖναι 
a» "D γὰρ, αἵ ἡμίονοι τοῦ “Ἵγησίου, παρὰ τὰς ἄλλας πάσας ἐπί- 

, - ΄ s , 
στανται x«l δύνανται ἡγεμονεῦσαι ταύτην τὴν ὁδόν᾽ ποίαν 

, M - e u M M 2 3 , /, 
000v; τὴν τῶν Üuvov' ἐπειδὴ vovg ἐν Ὀλυμπίᾳ στεφάνους 
ἐδέξαντο. 

39g. γράφεται ἧ τάχος. Bm Ee! 
39h. (καϑαρᾷ:) τῇ μὴ ἐχούσῃ ἐπίληψιν. ge! 
40a. (üxyov:) ὄχημα. Be! 
40b. ἕκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν: ἢ ὁ καί περισσός" A 

ἢ ὅτι ἄλλος .... c. τὸν καί σύνδεσμον ὑπερβιβαστέον᾽" 
ἢ περισσός ἐστιν. ϑέλει γὰρ εἰπεῖν᾽ ὕπως παραγένωμαί τε 
πρὸς τὸ γένος καὶ τῶν ἀνδρῶν ........ μνημονεύσω καὶ 
τῶν προγόνων. 

40d. ἕκωμαί ve πρὸς ἀνδρῶν: τὸν καί σύνδεσμον BCDEQ 
ὑπερβιβαστέον᾽ καὶ πρὸς τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος παραγένωμαι; 
τουτέστι μνημονεύσω καὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ. ἀνέφερε 
δὲ ὁ ᾿4γησίας εἰς τοὺς ᾿Ιαμίδας τὸ γένος. ^ e. ἔνιοι δὲ BDEQ 
τὸν καί σύνδεσμον περισσὸν δέχονται, ἵν᾿ ἧ, ἵκωμαί τε 
πρὸς τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος. 

4la. (xaí:) τὸ καί περισσὸν κατὰ... ... ge 
41b. ἐξ ἄλλαν: παρὰ τὰς ἄλλας πάσας. ^ c. ἀντὶ τοῦ BDEQ 

ὑπὲρ πάσας τὰς λοιπάς. ἃ. αὗται γὰρ παρὰ τὰς ἄλλας 
πάσας τὰς ἀγωνισαμένας νικήσασαι προκαλοῦνται τὸν ὕμνον. 

448. ἐπεὶ δέξαντο: ἀντὶ τοῦ ἐπεδείξαντο τοὺς στε- BCDEQ 

41e. lex. Vindob. p. 94, 1: ἔξ σημαίνει καὶ σύγκρισιν. Πίν- 
δαρος᾽ ἐκεῖναι γὰρ καὶ ἐξ ἄλλων ὁδὸν ἡγεμονεῦσαι ἐπίστανται. 

1 post ἐγκωμίων sch. 40 inser. C 3 ταύτης τῆς ὁδοῦ ἃ 
8.4 ποίαν ὁδόν: τὴν B: τὴν C ποίας ὁδοῦ: τῆς DEO 

5 ἐδέξατο DE 6 τάχος om. E 10 ft. ἄλλος {ὁ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ Ay. λόγος, ἄλλος ὁ περὶ τῶν προγόνων) 12 lac. indicavi; 
cfr. 16 14 τε] τι E |j &vóoóv BC: ἀνδρῶν καὶ γένος DE 
16 ἀναφέρει CD 20 κατὰ dubium — 21 ἀλλᾶν D ἀἄλλᾶν PO || 
ἀντὶ — 22 πάσας om. DO 23 προκαλοῦνται ἢ προκαλεῖται E: 
προσχκαλοῦνται BDOv 24 sqq. cfr. Lehrs p. 194 sq. 24 1] 
στεφάνους ἐδέξαντο C || ἀντὶ — p. 164,1 πᾶσιν om. C || éze- 
δείξαντο et πᾶσιν (p.164,1) om. Bv || ἀπεδέξαντο D 

11* 
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φάνους oUg ἔλαβον πᾶσιν. Ὁ. ἐπειδὴ καὶ αὐταὶ αἵ ἡμίονοι 
, / 1 ᾽ στεφάνοις ἐβάλλοντο καὶ ἄνϑεσιν. 

A 44c.. χρὴ τοίνυν πύλας: περὶ τῶν ἡμιόνων (ὃν 
λόγος. αὗται γὰρ παρὰ τὰς ἄλλας {τὰςΣ ἀγωνιξζομένας νική- 
σασαι προκέχληνται τὸν ὕμνον. ἀἅ. γράφεται καὶ (έπε- 

Y E ? 1 

δέξαντο, ἀντὶ τοῦ» ἐπεδείξαντο vovg στεφάνους oUg ἔλαβον. 
BEQ 446. πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν: ἐνέμεινε τῇ τρο- 

πῇ καί φησι προσήκει τῶν ὕμνων τὰς πύλας ἀνοίγειν ταῖς 
EQ ἡμιόνοις. — f. ἄλλως᾽ χρὴ τοίνυν πύλας: προσήκει καϑ- 

ἅπερ πύλας, οὕτω τοὺς ὕμνους ἀναπετάσαι. εὖ δὲ τῇ 
παρασκευῇ παρίστησι τήν τε τοῦ ἐπαίνου μεγαλειότητα καὶ 
τὴν ἐν τῷ ἐπαινεῖν ἑαυτοῦ δύναμιν Ó ποιητής. 

? Α , , /, M M e , 

BcDbEQ 46a. πρὸς Πιτάναν δὲ: Πιτάναν νῦν τὴν ὁμώνυμον 
πόλιν λέγει τῇ ἡρωίσι, ἐπικειμένην ταῖς ὄχϑαις τοῦ Εὐρώτα 

M hn - 

ποταμοῦ. προσέϑηκε δὲ παρ Εὐρώτα πόρον, ἐπεὶ καὶ τῆς 
Αἰολίδος ἐστὶν ἡ Πιτάνη. αὕτη δὲ ἡ Πιτάνη ἡ τοῦ Εὐ- 
ρώτα πρόγονός ἐστι τῶν ᾿Ιαμιδῶν. ταύτης γὰρ καὶ Ποσει- 
δῶνος Εὐάδνη, Εὐάδνης δὲ καὶ "AmólAovog Ἴαμος ὃ μάντις. 
τῆς Πιτάνης δὲ ὁμώνυμος ἡ πόλις. Εὐάδναι δὲ δισσαὶ, 

, A e - εἰ , nm ^m Δ, e μία uiv ἡ Ποσειδῶνος καὶ Πιτάνης. ἑτέρα δὲ Iguóog, ἣν 
TUS 717^ , ᾿ 9 3 , ' 1 

καὶ Ιάνειραν λεγομένην φασὶν Εὐάδνην ὠνομάσϑαι διὰ τὸ 
ΒΕ0 πλῆϑος τῶν tÓvov ὧν ἔδωκε Καπανεύς. b. ἡ δὲ 4α- 

κωνικὴ Πιτάνη Εὐρώτα τοῦ ποταμοῦ γενεαλογεῖται εἶναι. 
BCEQ — 46e. πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ Εὐρώτα πόρον: ὁ 

᾿Δγησίας γένει μὲν ἦν Agxàg καὶ "Agysiog ὡς ἀπὸ ᾿Ιάμου 
οὕτω Πιτάνη γὰρ γέγονεν Εὐρώτα “ακωνικοῦ ποταμοῦ" 

i ἐπειδὴ --- ἡμίονοι] καὶ αἱ ju. γὰρ C || αὐταὶ D: αὗται BEQ 
2 τοῖς στ. Ὁ || τοῖς ἄν 8 .ὁ addidi 4 ἀγωνιζξόμεναι 

A: supplevi et corr. ex V 5.6 supplevi 7 ὕμνων om. E|| 
ἀναπιτνάμεν om. Q 8 τὰς π. τῶν ὕμνων Bv || τὰς] τῶν E** 

10 τοὺς E: καὶ τοὺς θ. 11 ἐπαίνου EP: ἐπαινουμένου Ὁ ἢ 
12 ἐν τῷ ἐπαινεῖν ἑαυτοῦ E: τοῦ ἐπαινεῖν αὐτοῦ Qb 18 ]. 

om. DE || Πιτάναν (alt.) om. C | δέ et Πιτάναν om. ἃ 14 λέγει 
πόλιν E || τῇ ἡρωίδι om. CD || E?oóorov D hic et 17 
15 ἐπειδὴ Pb | καὶ om. POr 16 ἐστὶν ἡ] ἐστὶ πόλις D 
17 ᾿Ιαμίδων B ᾿Ιαμμίδων E 21 ἄνειραν E || λεγομένην — àvo- 
μάσϑαι] καλοῦσι καὶ D, add. ὠνομάσϑη Εὐάδνη post Καπανεύς || 
φησιν kb 28 εἶναι om. v 24 l]om. € ἄλλως" πρὸς II. παρ 
Εὐρώτα (| δὲ E: καὶ Βν 26 γένει uiv om. Bv 20 γὰρ] μὲν ἃ 

[e 

t2 0 
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ἧ συνελϑὼν Ποσειδῶν ἐγέννησεν Εὐάδνην τινά. αὕτη τὸ 
γεννηϑὲν ἐκπέμπει λαϑραίως εἰς “ἡρκαδίαν τρέφεσϑαι παρὰ 
Αἰπύτῳ τῷ Ἐλάτου παιδί. ταύτην τὴν Εὐάδνην ἐν ἀκμῇ 
γενομένην διεκόρησεν ὁ AnóMov, καὶ ἔτεκεν Ἴαμον, ἀφ᾽ 

5 οὗ οἱ ἸΙαμίδαι μάντεις κατὰ τὴν Πίσαν. εἰς oUg τὸ γένος 
ἀνάγει ὁ ᾿Δ4γησίας᾽ καὶ οὕτως εὑρίσκεται ὡς μὲν ἀπὸ τῆς 
Πιτάνης ᾿Δργεῖος. ὡς δὲ ἀπὸ Ἰάμου καὶ Εὐάδνης τῆς ἐν 
᾿Δἀρκαδίᾳ "Aoxdg. 488 413Q 

404. παρ᾽’ Εὐρώτα πόρον: προσέϑηκε τὸ παρ᾽ EU-A 
10 ρώτα πόρον᾽ ἔστε δὲ Πιτάνη πόλις “ακεδαίμονος, καὶ Εὐ- 

ρώτας ποταμὸς καὶ Σπάρτης καὶ ἄλλος ᾿Ιταλίας. 
4718. δεῖ σάμερον: ἑαυτὸν λέγει ὃ ποιητής᾽ ἀντὶ τοῦ A 

οχολάσω τῷ ὕμνῳ. 
ATb. δεῖ σάμερον ἐλϑεῖν: κατὰ τὸν ὡρισμένον και- BCDEQ 

15 ρὸν τῶν ἐγκωμίων. c. δεῖ οὖν, φησι, ταχέως καὶ περὶ 
τῆς Πιτάνης εἰπεῖν τήμερον, τῆς τοῦ Εὐρώτα ποταμοῦ 
ϑυγατρός. 4580 | d. ἐν δέοντι καιρῷ: ἑἁ ὠ e. δεῖ αὐτῆς μνη- CDQ 
σϑῆναι σήμερον. 504 Ε 410 0 

48 ἃ. [8 τοι Ποσειδάωνι]: λάϑρᾳ τεκοῦσα 1| Πιτάνη BCDEQ 
20 ἀπέστειλεν εἰς ᾿Αρκαδίαν Αἰπύτῳ τῷ Ἐλάτου παιδί. τὸ δὲ 

ἐκ συντυχίας συμβεβηκὸς ἐκ προνοίας λέγει γεγενῆσϑαι. τὴν 
γὰρ Εὐάδνην ἐκτεϑεῖσαν Αἴπυτος εὑρὼν ἀνέλαβεν. 618 5519 

48b. Πιτάνη γὰρ PN “ακωνικοῦ ποταμοῦ" d To- o 
σειδῶν μιχϑεὶς λάϑρα.... γεννῆσαι τὸν Ἴαμον, ἀφ᾽ οὗ 

95 Ἰαμίδαι. 
4809. ἅ τοι Ποσειδάωνι μιχϑεῖσα: ἥτις μιχϑεῖσα BCEQ 

τῷ Ποσειδῶνι Πιτάνη λέγεται τὴν ἰοπλόκαμον (ἀπὸ μέρους 
τὴν καλὴν) Εὐάδνην τεκεῖν, καὶ διαλαϑεῖν ἐγκυμονοῦσαν, 

1 ἐγέννησεν) ἀπέτεκεν ᾷ [| αὕτη BE: αὕτη ἡ Πιτάνη cQ 
8 Αἰπύτῃ v | τῷ] vo vo ΟΡ 4 διεκόρευσεν E ὄτὴν om. Βν| 
Πίσσαν EIS s μὲν ἀπὸ CEQ: ἀπὸ μὲν Bv 7 τῆς] τῶν E 
17 Ll] ἐν ὥρᾳ € ἄλλως praem. ἃ || δεῖ σήμερόν φησι post 1. add. v 

15 δεῖ οὖν φησι) ἐλϑεῖν v || καὶ] δὲ E 16 εἰπεῖν ΒΕ: 
ἐλθεῖν CD Ι τήμερον ΒΕ: σήμερον DQ om. Cv | Εὐρώτου DE 
14 1. δεῖ σάμερον ἀγα τῇ ἐν ὥρᾳ Sch. 47d praem. ἃ J sch. 47e 
om. € | 0e: 0: δι᾽ 19 l. om. ΒΕθ; seclusi 20 và EA. παιδί 
om.Bv 21 Mat Bv || λέγεται EQ 22 ἔλαβενΒν 26 IIo- 
σειδάονι EQv || μιγεῖσα E | μιγεῖσα Βν 28 τὴν] τὸ πᾶν v 
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καὶ κρύψαι τὴν ὠδῖνα τὴν ἕξαυτῇ δοκοῦσαν παρϑενίαν. 
παρϑένιοι δὲ λέγονται παῖδες οἷ κρύφα τικτόμενοι παρὰ τῶν 
ἔτει νομιζομένων εἶναι παρϑένων. οὕτω που καὶ Ὅμηρος 
ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ᾿Αχιλλέως νηῶν φησι (II 179): 

τῆς δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήιος ἡγεμόνευε 
παρϑένιος. 

48d. ἄλλως & τοι Ποσειδάονι: πρὸς τὴν ἱστορίαν, 
ὅτι φησὶ τὸν Ποσειδῶνα Πιτάνῃ μιχϑέντα λάϑρᾳ γεννῆσαι 
Εὐάδνην. ἐκ ταύτης δὲ καὶ ᾿Ζ“πόλλωνος Ἴαμος, ἀφ᾽ οὗ 
ἸΙαμίδαι. 

50a. ἰοπλόκαμον: ἡ Πιτάνη πρόγονός ἐστι τῶν 'lo- 
μιδῶν. γίνεται γὰρ Ποσειδῶνος καὶ Πιτάνης Εὐάδνη" Εὐ- 
ἄδνης δὲ καὶ ᾿Δπόλλωνος Ἴαμος ὃ μάντις, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
᾿ἸΙαμίδαι. δύο δέ εἰσιν Εὐάδναι᾽ μία μέν ἐστιν ἡ Ποσει- 
δῶνος καὶ Πιτάνης, ἑτέρα δὲ ᾿Ιφίτου, ἣν καὶ ᾿Ιάνειραν᾽ ἣν 
ἔγημε Καπανεύς. ἡ δὲ “ακωνικὴ Πιτάνη Εὐρώτα τοῦ 
ποταμοῦ γενεαλογεῖται, ὡς Σωσίβιος (rFHG τι, 627. ΡΒ. ἡ ἡρω- 
ίνη, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ πόλις. 

51a. (παρϑενίαν:» καϑ᾽ ὃ ἐδόκει ἔτι παρϑένος εἶναι. 
διὸ χαὶ of ἐξ αὐτῶν παῖδες παρϑένιοι. — b. ἢ ὅτι λαϑραίως 
ἡ Πιτάνη διεκορεύϑη καὶ ἔτεκεν. 

52a. κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνί: τῷ τὸ κῦρος ἔχοντι τοῦ 
τόκου. 

BCDÉQ — 52b. κυρέῳ δ᾽ ἐν μηνί: τῷ τοῦ τοκετοῦ. — c. Ó νοῦς" 

2.8 sch. A 4 499. sch. ABT II 180. EG 410,32. EM 
236, 27. Suid. Phot. 20 sch. B II 180 

1 τὴν (alt) om. E | ἑαυτῇ δοκοῦσαν παρϑενίαν Bv: ἐν τῇ 
δοκούσῃ παρϑενίᾳ CEQb 2—6 cfr. Tricl. 211, 13 3 ἔτι 
om. BCv (hab. schol. A Hom.) | παρϑένων εἶναι Βν 4 Ay- 
λέως B 5 ἑτέρας E 7 l om. 08 8 φασὶ E 10 oi 
Ἴαμ. Cv — 11.12 ᾿Ιαμμιδῶν | Eócóvg add. A* 12.13 Εὐέδνης 

15 Ἴφιδος V (462) 17 Σωσίβιος Gerhard: Σωσίγγιος 
17.18 ἡ ἡρωίνη ego: ἢ ἡρωίνης À ἡ ἡρωίνη b. Pertinet glossa 
ad & τοι 48; cfr. Wilamowitz Isyll. p. 184, n. 42 101. ad- 
didi 24 l. BCD: κυρίῳ μηνί E. x. δὲ μ. ἃ || và vo? τοκετοῦ 
(C) EQ: om. BDv || ὁ νοῦς] om. CD ὁ δὲ νοῦς E 

10 

το e 
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τῷ xvoío δὲ μηνὶ τοῦ τίκτειν ἀποστείλασα ϑεράποντας ix- 
!, "^ , * M , - ? LÀ » πέμπει τὸ βρέφος πρὸς τὸν βασιλέα τῶν ᾿“ρκάδων Αἴπυτον 

"Elévov παῖδα. 4:E ἃ. ἄλλως" κύριόν εἶπε τὸν μῆνα εἰς Q 
ὃν ἔδει τεκεῖν αὐτήν. 4850 

5 52e. πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους: λάϑρᾳ φησὶ τὴν Πιτά- A 
- 9 M Α , ^ 3». , M vqv τεκοῦσαν ἀποστεῖλαι τὸ βρέφος τὴν Εὐάδνην εἰς τὴν 

᾿Δρκαδίαν πρὸς Ἐλάτου υἱὸν τρέφεσϑαι Αἴπυτον. τούτου 
καὶ Ὅμηρος μέμνηται (Β 604): Ainvtriov παρὰ τύμβον. 

f. παρὼν δὲ καὶ ὁ Αἴπυτος ἐν “ακεδαίμονι ἔλαβεν αὐτὸ 
, E. f Y ΜΞ , , ἢ 

10 ἐχτεϑέν᾽ ὁ ὃὲ Πίνδαρος ποιητικῶς λέγει πεπέμῳφϑαι τὸ 
, 

βρέφος. 
54a. ἤρωι πορσαίνειν: τὸ ἑξῆς ἥρωι Εἰλατίδα δό- A 

μὲν ὥστε πορσαίνειν καὶ τρέφειν τὸ βρέφος. 
54 b. (ποφσαίνειν:) τρέφειν. Βεὶ 

15 55 a. ὃς ἀνδρῶν Aoxáócowv: 4ίδυμός φησιν ὅτι ἢ 
πάντες oL ὑπομνηματισάμενοι Φαισάναν τὴν τῆς Aoxa- 
δίας πόλιν" αὐτὸς δέ φησιν εἶναι τῆς ᾿Ἠλιδίας. καὶ παρα- 
τίϑεται Ἴστρον ἱστοροῦντα ἐν τῇ & τῶν ᾿Ηλιακῶν. ἤτοι 
οὖν Πίνδαρος ψεύδεται, ἢ διὰ τὸ τὴν Πίσαν ὑπὸ. τοῖς 

90 “ἀρχάσι ποτὲ γενέσϑαι βασιλεύειν φησὶ τῆς Φαισάνης τὸν 
Αἴπυτον. 51 

ὅδ". ὃς ἀνδρῶν ᾿ἀρκάδων ἄνασσε Φαισάνα: τὴν BCDEQ 
Φαισάναν πάντες μὲν of ὑπομνηματισταὶ τῆς ᾿Δἀρκαδίας εἶναι 
πόλιν ἐξεδέξαντο᾽ ὃ δὲ Δίδυμός φησι τῆς Ἤλιδος αὐτὴν 

85 εἶναι καὶ ὑπεραπολογεῖται τοῦ ῥητοῦ οὕτως. ὅτι ποτὲ οἵ 
᾿Αρκάδες καὶ τῆς Ἤλιδος ἐβασίλευον κατὰ τὸν χρόνον τοῦ 
«Αἰπύτου. of δὲ βουλόμενοι τὴν Φαισάναν ᾿Αρκαδικὴν εἶναι 
κ᾿ x 2 - [4 2) , D ' / ? 

τὸ περὶ “ἡλφειοῦ οὕτως ἐπιλύονται. ὅτι διὰ Φαισάνης ἔχξι 

1 τῷ — ϑεράποντας] ἐν τῷ τίκτειν τῷ κυρίῳ μηνὶ D I. ϑερά- 
ποντὰ Βν 2 ἀρκαδίων α΄ 5 πέμποι δ᾽ 9 αὐτὸ ego: 
αὐτοῦ 12 Εἰλατίδᾳ δόμεν Ὁ: λατίδα δῶμεν 10 τὴν Α 
prave: φασὶν εἶναι b. 11 Ἡλιδίας ego: ἠλιαίας — 11.18 παρα- 
τίϑεται D: παρατιϑέναι 20 Φαισάνης b: Φαισάρης 22 i] 
om. € ἄλλως Q0 — 22— p. 168,3 cfr. Thom. 213, 10 — 22.23 τῶν 
Φαισάνων DE om. ἃ [|πάντες B: καὶ πάντες i οἱ om. Bv 
24 ἐξεδέξαντο BE: διεδέξαντο CD Thom. τὴν Φαισάναν ἐδέ- 
ξαντο ᾷ 28 ἀπολύονται DEO 
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ὃ ποταμὸς τὰ ῥεύματα. φέρεται γὰρ ἐξ ᾿“σέας κώμης 4o- 
καδικῆς. 6. ὅτι αἴ πηγαὶ τοῦ ᾿Δλφειοῦ ἐξ '4cfog τῆς 
᾿Δἀρκαδικῆς εἰσι, καὶ μεταποιοῦνται αὐτοῦ οἵ ᾿ἀρκάδες. 58 Ε0 

BcDEQ — 55d. ἄνασσε Φαισάνα: ὁ volg ὅστις Αἴπυτος βασι- 
λεύων τῆς ᾿ἀρκαδίας καὶ ἔχων ὑφ᾽ ἑαυτὸν τὴν Φαισάναν 
ἔλαχε κατοικεῖν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ποταμοῦ᾽ ἄρχεται γὰρ 
τὰ ῥδεῖϑρα ἐν ᾿Δρχαδία, ἐν Ἤλιδι δὲ ἐχλάμπει πολύς. 4858 
555 EQ 

A 56. ᾿ἀλφεὸν οἰκεῖν: τὸν ᾿άλφεόν φησιν οἰκεῖν τὸν 
“ἴπυτον, ὅτι τῆς Ἠλιδίας ἐπῆρχον οἵ ᾿ἀρκάδες" ἢ ὅτι (al) 
πηγαὶ τοῦ ᾿ἀλφεοῦ ἐν ᾿“σέα τῆς ᾿Δἀρκαδίας εἰσὶ, παρ᾽ ὃ καὶ 
ἀντιποιοῦνται αὐτοῦ οἵ ᾿ἀρκάδες. 59 

A 57. ὑπ᾽ Amóligovi: ἀντὶ τοῦ διεκορεύϑη ὑπ᾽ ᾿4πόλ- 
λωνος ἡ Εὐάδνη ἐκεῖ τρεφομένη. 586 

CDEQ 588. ἔψαυσ᾽ ᾿ἀφροδίτας: δαιμονίως τὸ ἔψαυσεν ὡς 
ἐπὶ ϑείας ἀφροδισίων συνόδου ἔταξε. b. τὸ δὲ ὅλον 

DEQ διεφϑάρη ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος. ὁ. ἄλλως τῆς γλυκείας πρῶ- 
τον συνουσίας μετέσχε τοῦ ᾿Απόλλωνος. 

A 9a. οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ Αἴπυτον: οὐκ ἔλαϑε τὸ ἐκ ϑεοῦ 
λαϑραῖον ἀδίκημα κρύπτουσα τὸν πάντα χρόνον" ἔγνω γὰρ 
αὐτὴν ἔγκυον οὖσαν. — b. τινὲς τὸν Ἴαμον οὐκ ᾿Απόλλωνος, 
ἀλλὰ Ποσειδῶνος γεγονέναι. 

ge — 60a. οὐκ ἠδυνήϑη οὖν λαϑεῖν τὸν αὐτὴν ϑρέψαντα 
Αϊπυτον ἤγουν κλέψασα ἤτοι δεξαμένη τὸν ἐξ ᾿Απόλλωνος 
γινόμενον παῖδα. 

1 St. B. σέα 

1 ποταμὸς] λφειὸς Bv || A4céeg ΒΟ 6: ἄσας D ἀσίας C'E 
Thom. 2 ὅτι --- 3 Ἀρκαδικῆς om. D 2 ὅτι B: ἢ ὅτι || ἐξ 
Ἀσέας BO: ἐκ νασέας ( ἐν νασσέας E 8 ἀντιποιοῦνται b 
4 l om. CDQ || ὁ νοῦς om. E 5 Ἀρκαδίας Cv: Aoxddog 
BDE 6 τῇ ἀρχῇ 8 || γὰρ] δὲ CD 10 Ἠλιδίας ego: ἡλιαίας 
A** ἡλιαίας ÀP* I ἐπῆρχον ego: ὑπῆρχον 10.11 αἱ πηγαὶ Υ: 
πηγαῖς 11 ἐν 4σέᾳ Sybel p.8 (V): ἔναντι 18 διεπορεύϑη (x 
expuncto?): ego 15 l] πρῶτον ἔψαυσ᾽ Ago. Qv 16 &goo- 
δισίας Qv | ὅλον] ol E 17 ἄλλως DO: ἄλλως" ὃς πρῶτον ἔψαυσε 
E 18 τοῦ ὅπ. συν. μετέσχε üv 20 ἀδίκημα suspectum; an 
ἐγκύημα 

-΄ $ 

25 
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60b. (κλέπτοισα:) cvoxitovoo. ΒΕ) 
60e. ϑεοῖο γόνον: τὸν ἐξ ̓ Απόλλωνος γινόμενον παῖδα. CcDEQ 

d. οὐκ ἠδυνήϑη οὖν διαλαϑεῖν τὸν αὐτὴν ϑρέψαντα 
Ainvrov δεξαμένη γόνον ϑεοῦ. 

5 61a. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Πυϑῶνα: ἀλλ᾽ ὁ μὲν εἰς Πυϑῶνα A 
μαντευσόμενος ἀφίκετο. Ὁ. πιέσας: τὸν ξαυτοῦ χόλον 
κατασχών. 

61e. ἐν ϑυμῷ πιέσας: κατὰ τὴν ψυχήν. d. καίτοι BCDEQ 

δεινὴν οὖσαν τὴν ὀργὴν λογισμῷ κατασχὼν καὶ πρὸ τῆς 
10 ἀληϑοῦς γνώσεως οὐκ ἐχφῆναι τὸ δεινὸν βουληϑεὶς, καίτοι 

καὶ πάνυ χαλεπαίνων, εἰς τὸ τοῦ Πυϑίου 'AnóAAovog μαντεῖον 
ἐπορεύετο γνωσόμενος ὑπὲρ τοῦ ἀτλήτου καὶ ἀτόπου τῆς 
διαφϑορᾶς πάϑους. 

628. (χόλον:) τὸν ὑπὲρ τοῦ τεκεῖν αὐτήν. pe! 
15 62b. ὀξείᾳ μελέτῃ, τῇ μεγάλῃ φροντίδι" μελέτας γὰρ BDEQ 

τὰς φροντίδας λέγουσιν. 
65a. ἀτλάτου: περὶ τοῦ προδεδηλωμένου ἀτολμήτου A 

ὄντος. b. ἢ ἣν οὐκ ἄν τις ῥαδίως ἐνέγκοι διὰ τὴν ὕβοιν. 
66a. ἁ δὲ φοινικόκροκον: ἡ Εὐάδνης b. φοινι- BCDEQ 

90 κύόκροκον, τὴν ἐκ φοινικῆς κρόκης ὑφασμένην. — C. ἢ τὴν CD 
ἐκ φοινικοῦ εἴδους κεκροτημένην ἤτοι “ατεσκευασμένην. 

67. ξώναν: ὃ Αϊπυτος ἕως (yero πρὸς Δελφοὺς A 

μαντευσόμενος, ἡ Εὐάδνη ἀφελομένη τὴν ξώνην τῆς γαστρὸς 
καὶ τὴν ὑδρίαν ἀποϑεμένη ἔτεκε τὸν Ἴαμον. 

3; — 68. ἀργυρέαν: ἔϑος ἦν ταῖς ἡρωίσιν ἑαυταῖς ὑδρεύ- A 
σασϑαι, ὡς καὶ ἡ Εὐάδνη ὕτε τὸν παῖδα ἐγέννησεν. ἔϑος 
δὲ xol ταῖς τιχτούσαις λύειν τὰς ζώνας. 

69a. λόχμας ὑπὸ κυανέας: τοῦ ἀνθηροῦ καὶ κατα- BCDEQ 
πύχνου τοῖς φυτοῖς τόπου͵ b. κυανέας, ἤτοι τῆς βα- 

80 ϑείας. ἢ παρὰ τὴν τῶν ἴων χροιάν. 

8 οὖν διαλαϑεῖν]) δὲ λαϑεῖν Y 4 δεξαμένην E 6 μαν- 
τευσάμενος: ego | χόλον ego: χρόνον 8 L] ἄλλως ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἐν ϑυμῷ Q | πιέσαις C** || τὴν om. Bv 11 καὶ om. Bv 
14 ὑπὲρ] περὶν 1ῦ τῆς dias φροντίδ(ος) Βν 19 7 Εὐ. 
gowix. om. D 20 τὴν] δὲ τὴν 0 τὴς D E*^ | κρόχην v (corr. 
iam Beck) 29 τῆς] τὰς V 30 χροάν CQ! γρείαν Q* 
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A 70a. ϑεόφρονα κοῦρον: ἢ ϑεῖα φρονοῦντα, xo90 
μάντις ὃ Ἴαμος᾽ ἢ ὅτι ϑεῶν βουλαῖς ἐγένετο. 

BCDEQ 705". τέκτε ϑεόφρονα κοῦρον: τὸν Ἴαμον, ὅτι μάν- 
BDEQ τις τὴν τέχνην. 6. ὃ δὲ vobg ἡ δὲ Εὐάδνη τὴν ἐκ φοι- 

νικῆς κρόκης ζώνην λύσασα καὶ ἀποϑεμένη. ἀποϑεμένη δὲ 
καὶ τὴν κάλπιν, οὕτω λοιπὸν ἔτεκεν ἐν συσκίῳ τόπῳ τὸν 

BCDEQ ἐσόμενον ϑεόφρονα παῖδα. φησὶ δὲ τὸν Ἴαμον, | ἀφ᾽ οὗ 
τὸ γένος ἔχει ὁ ᾿Δγησίας. 

Tila. πραύμητιν: τὴν Εἰλείϑυιαν πραύὔμητιν εἶπεν, 
ὅτι αἵ τίκτουσαι πραότεραι γίνοντα. ^ b. ἢ ὅτι παρϑέ- 
νοι εἰσίν. 

BDE 171}. πραὔμητίν τ᾽ Εἰλείϑυιαν: πραεῖαν. εὐμενῆ. 
BDEQ C. τῇ Εὐάδνῃ ἀποκυούσῃ παρέστησεν ὃ χρυσοκόμης ᾿4πόλ- 

BCDEQ λων τὴν Εἰλείϑυιαν | κεχαρισμένα φρονοῦσαν καὶ τὰς Μοί- 
ρας. ἡ δὲ ἔνδειξις οὐ μόνον περὶ εὐτοκίας, ἀλλὰ καὶ καλ- 

Q λίστης γενέσεως τοῦ παιδός. ἃ. πραύὔμητιν δὲ πραεῖαν καὶ 
εὐμενῆ. 

A 72. παρέστασέ τε: τοὺς συνδέσμους μεταϑετέον" ὃ 
γὰρ λόγος οὕτως ἀπαιτεῖ᾽ τῇ μὲν ὃ χρυσοκόμας πραύμητιν 
Εἰλείϑυιάν {τε παρέστασεν Μοίρας τε κατὰ τὸν τόκον. 

BcDEQ 788. ἦλϑε δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων, ἕως κηδόμενοι: ὃ 
νοῦς τοιοῦτος᾽ ἐγεννήϑη δὲ ἐξ ἐπεράστου ὠδῖνος ὁ Ἴαμος 
καὶ ἦλθεν εἰς τὸ φῶς εὐϑέως. τοῦτον οὖν τίκτουσα καὶ 
ἐπιλυπουμένη καταλέλοιπεν ἐπὶ τῇ γῇ ἡ Εὐάδνη. δύο δὲ 
αὐτὸν φοβερώτατοι δράκοντες ϑεῶν βουλήσει ἀνέϑρεψαν 
ἀβλαβῆ ἰὸν προσφερόμενοι" ἵνα λέγῃ τὸ μέλι. 

A 18". ὑπ᾽ ὠδῖνος: ἡ δευτέρα ὑπό ἀντὶ τῆς μετά, ἡ 
πρώτη δὲ ἀντὶ τῆς ἀπό. 

8 τίκτει E 4 νοῦς" ἡ δὲ om. E ὅ ἀποϑεμένη δὲ καὶ 
om.v 6 xdAmw] καάλπην ἤτοι καδδάριον D || ἔτεκεν) ἔτεκεν -:" 
ϑεόφρονα B ἴ ϑεόφρονα B: εὔφρονα || φησὶ δὲ ΒΕΘ: ἤγουν D 
λέγει δὲν 9 πραὐμῆτιν A 12 τ΄ om. E 13 τᾷ μὲν ὁ 
χρυσοχόμας sch. 116 praem. (|| κυούσῃ E || χρυσοκόμας DO 
16 μόνον] μηνὸς E || περὶ τῆς sv. CD 18 τὸν τέ σύνδεσμον 3 

19 πραῦμῆτιν A 20 τε addidi 21 ἕως κηδόμενοι B: om. 
28 οὖν τοῦτον B (s.s. B et c) E 26 βουλήσει B: ϑελήσει 

CDQ ὡλήσειαν Ε || ἔϑρεψφαν DE — 27 ὑπό ἀντὶ τῆς b: ἀπὸ τῆς 
ἀντ 28 ἀντὶ Schroeder: ἀπὸ Α ὑπὸ ἀντὶ b 

μ᾿ 0 
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75. ἐς φάος αὐτίκα: εὐθέως. ἀκολούϑως ὡς ἀπὸ BCDEQ 
εὐμενεστάτης Εἰλειϑυίας ῥαδίαν καὶ ἄμοχϑον τὴν ὠδῖνα 
ἐποιήσατο. 

, Ἢ , 3.9 bd * , , 

16 a. κνιξομένα: λυπουμένη ἐπὶ τῷ μὴ δύνασϑαι voé- A 
6 p&v αὐτόν. 

16b. τὸν μὲν xvi£ouévo: δοκεῖ τὸ xvifouéva ἐναν- BCDEQ 
τίον εἷναι πρὸς τὴν τῆς Εἰλειϑυίας εὐμένειαν" καὶ ἴσως 
τὴν μετρίαν αἴσϑησιν τῆς ἀλγηδόνος ὑποφαίνει [καὶ] κνισ- 
μὸν ὀνομάξων. c. ἢ λυπουμένη" ἤλγει μὲν γὰρ ὡς μή- 

10 790, στέργουσα τὸ τέκνον᾽ κατελείπετο δὲ αὐτὸ ἐπὶ τῆς 
ἐρημίας βουλομένη λαϑεῖν. 

T6d. γλαυκῶπες αὐτόν: ἢ πυρώδεις᾽ τὸ γὰρ γλαυ- A 
κὸν ἐπὶ τοῦ πυρώδους ἔϑεντο πολλοὶ καὶ τὴν σελήνην γλαυ- 
κὴν λέγουσιν. ἢ ἀπὸ τοῦ γλαύσσειν. ; 

15 11. δαιμόνων βουλαῖσιν: ἤτοι καϑόλου τῶν ϑεῶν BCDEQ 
ἀκουστέον, ἢ εἰς ᾿“πόλλωνα καὶ Ποσειδῶνα ἀνακτέον, τὸν 
μὲν πατέρα, τὸν δὲ προπάτορα. 

78a. ἀμεμφεῖ: ἀμεμφῆ ἰὸν προσηγόρευσε τὸ μέλι Α 
σκληρότερον᾽ ὃ γὰρ ἰὸς μοχϑηρόν τι ὑποφαίνε. Ὁ. ἐπειδὴ 

20 [δὲ] δράκοντές εἰσιν of τρέφοντες, οὗτοι δὲ εἰώϑασιν ἐμεῖν 
τὸν ἰόν᾽ ὥστε τοὐναντίον ἐργάξεσϑα. τὸν τῶν δρακόντων 
ἰὸν ὥσπερ εἰώϑασι κατὰ φύσιν, τοῦ ϑεοῦ εἰς τοῦτο παρα- 
στήσαντος τὴν φύσιν τῶν δρακόντων. c. ἢ ἰῷ μελισ- 
σᾶν τῷ μέλιτι, διὰ τὴν δριμύτητα καὶ κατὰ μεταφοράν. 
d. ἐπεὶ δράκοντές εἰσιν, οὗτοι (δὲν εἰώϑεισαν ἐμεῖν τὸν ἰόν. 

3 -— 5 v - P4 2 , »» 8. [ἐν] ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσῶν: ἤγουν ἐν ἀμέμπτῳ ἰῷ 
καὶ παρὰ τῶν μελισσῶν᾽ ἤτοι ἁπαλωτέρῳ καὶ γλυκυτέρῳ. 

t2 e 

12 EM 233,21 14 ib. 36 

4 «vi£ouév(x) | 6 τὸν uiv om. C || κνιξομένα Β κνιξομέναν 
Q: χνυζομένα CD(ubique)E || κνι(ζυγξομένη DE κνιξομέναν ἢ 
7 πρὸς] ὡς πρὸς D 8 xclom.v 8.9 χνισμὸν ΒΟ: κνι(υ)σμὸν 
ὑποφαίνει DE 9 ἢ λυπουμένη CDEO: κνιξομένη B. ἢ κνιξο- 
μένη λυπουμένη v || ἤλγει] ἢ λέγει E | γὰρ om. ΕΘ 10 ὃ κατε- 
λείπετο, om. δὲ αὐτὸ, D || καταλείπουσα C 11 ἐλθεῖν B 
14 γλάσσειν: b 16 εἰς] ὡς Ε 18 ἀμεμφῆ ἰὸν V: ἀμεμφεῖ 
δὲ Α 20 δὲ del. b 22 ᾧπερ b 25 οὗτοι, À 
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BCDEQ 178. ἀμεμφῆ ἰὸν εἶπε τὸ μέλι σκληρότερον" ὃ γὰρ ἰὸς 
μοχϑηρίαν τινὰ ὑποφαίνει.ς — g. ὡς ἐπὶ δρακόντων δὲ τὸν 
ἰὸν εἶπεν᾽ ἀποβάλλει γὰρ ὃ δράκων ióv: βουλῇ δὲ ϑεῶν 
ὡς μελισσῶν ἄνϑος ἡδὺ γίνεται καὶ οἷον ὡς μέλι. 

BCEQ h. ἄλλως᾽ ἠστειεύσατο εἰπὼν ἀντὶ τοῦ ἰοῦ μέλι προϊένα. — 5 
BCDEQ i τὸ δὲ σημεῖον ὅτι ἰὸν μελισσᾶν εἶπε τὸ μέλε διὰ τὸ 

ἀφίεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν φησὶ δὲ τὸν Ἴαμον ὑπὸ δρακόντων 
μέλιτι τραφῆναι. 

BDEQ 798. βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ πετραέσσας: τῆς τραχείας. 
b. τὸ δὲ ἑξῆς, πετραέσσας Πυϑῶνος. ^ c. ó δὲ νοῦς" 10 

ἐπειδὴ οὖν ἦλθεν ἐκ τοῦ μαντείου ὃ βασιλεὺς Αἴπυτος, 
ἀνήρετο πάντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ περὶ τοῦ γεννηϑέντος 
παιδὸς ὑπὸ τῆς Εὐάδνης. 

BCDEQ 848. περὶ ϑνατῶν: περισσῶς ὑπὲρ πάντας ἀνϑρώ- 
πους. b. ἔλεγε γὰρ αὐτὸν ἐκ πατρὸς ᾿Δπόλλωνος γεγονέναι 
καὶ περισσῶς ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους γενέσϑαι μάντιν καὶ 
μηδέποτε αὐτοῦ τὸ γένος διαλείπειν. 

CDEQ 846. τὸ ἔφη ἀπὸ κοινοῦ. ἃ. τὴν μαντείαν οὐδέποτ᾽ 
ἐκλείψειν τὴν γενεὰν αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοὺς ᾿Ιαμί- 
δας εἶναι. 20 

A 86a. οὐδέποτ᾽ ἐκλείψειν: διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοὺς 
ἸΙαμίδας εἶναι. Ὁ. τοὺς ἀπογόνους. 

A 87a. οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι: ἀντὶ τοῦ ἔλεγον μήτε ἀκη- 
κοένα: παιδὸὲς μήτε ἰδεῖν παῖδα, ἤδη s [γὰρ] ἡμερῶν 
διελϑουσῶν τῆς γενέσεως τοῦ παιδός. 25 

BCcDEQ 87b. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν: οἵ xov oixov τοῦ Αἰπύτου 
ϑεράποντες. 

BCDEQ 884. (εὔχοντο:» εἶπον᾽ τῷ γὰρ εὔχοντο ἀντὶ τοῦ εἷ- 
πον oí “άκωνες χρῶνται. 898 

LH 5 

1 &usugsi ἰῷ praem. Qv || τὸ μέλι σκληρότερον CD: τὸ μέλι 
Bv τὸ σκληρότερον E τὸ μέλι τὸ σκληρότερον Qb || υἱὸς E 

4 γίνεται] φαίνεται Βν 5 ἠστιεύσαντο E || τοῦ om. E 
6 τὸ μέλι om. Bv 7 ἀπὸ E 9 τρηχείας E 15 ἔλεγε --- 
16 ἀνθρώπους ογα. Β 16 μάντιν γεν. ἀνθρώπους V 19 τὴν 
τεὼ E| ὑπ᾿ E 21 οὐδέ ποτέκελείψει 22 ᾿Ιαμμίδις 28 οὐ 
τῶν 24 γὰρ del. b 25 tt. (ἀπὸΣ τῆς γεν. 26 l. BO: 
τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι CDE 28 1. addidi | ηὔχοντο E 
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88b. (εὔχοντο!) ἀντὶ τοῦ ἔλεγον. Βεὶ 
88c. πεμπταῖον γεγεναμένον: τοῦτο οὐχ ὡς ἀπὸ BCDEQ 

τῶν οἰκετῶν δίδομεν γὰρ αὐτοῖς τὸ εἰδέναι, εἰ καὶ τὸν ἀριϑ- 
μὸν τῶν ἡμερῶν ἀφ᾽ οὗ γέγονεν ἐπίστανται᾽ ἀλλὰ ῥητέον 

8 ἐκ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου τὸ τοιοῦτον λέγεσϑαι. οἵ οὖν 
οἰκέται τοῦ Αἰπύτου ἐρωτώμενοι ἔλεγον μήτε ἑωρακέναι 
μήτε ἀκηκοέναι εἶτα ὃ ποιητὴς ἀφ᾽ ἕξαυτοῦ᾽ καὶ ταῦτα 
πεμπταῖον ἤδη ὃν τὸ παιδίον. 908 

89. [οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο ἕως τοῦτ᾽ ὄνομ᾽ ἀϑάνα- BCEQ 
10 τον:} ὁ νοῦς ἔκειτο δὲ ὁ παῖς βεβρεγμένος καὶ κεκαλυμ- 

μένος ταῖς τῶν ἴων ἀκτῖσι [ δεδροσισμένος διόπερ καὶ τὴν 
κλῆσιν τὴν τοῦ ᾿Ιάμου αὐτῷ ἡ μήτηρ ἔϑετο ἀπὸ τῆς τῶν 
ἴων αἰτίας. ἀϑάνατον δὲ εἶπεν ὠνομάσϑαι αὐτὸν ὡς ἐν 
τῷ χρησμῷ ' εἶπε γὰρ ἀνωτέρω οὐδέποτε ἐκλείψειν τὴν γε- 

15 νεὰν αὐτοῦ. 888 
908. βατείᾳ v ἐν ἀπειράτῳ: ἣν οὐκ ἔστι διὰ và A 

κέντρα διαπερᾶσαι. Ὁ. ἢ τὴν πολλὴν καὶ δύσβατον μετα- 
σχηματίσας βάτειαν εἶπεν. e. οἷον ἐν δρυμῷ μεγάλῳ. 

90 d. βατείᾳ v ἐν ἀπειράντῳ: ὅτι βάτειαν εἶπε τὴν BCDEQ 
80 βάτον, ὅ ἐστιν ἀχάνϑης εἶδος. καὶ ὅτι τὸν Ἴαμον ἐτυμο- 

λογεῖ. e. ἀπειράντῳ δὲ, ἐν δρυμῷ μεγάλῳ. | f. ἀπειράτῳ DEQ 
ἅπο πολλῶν. 

91a. ἴων ξανϑαῖς τε: ταῖς τῶν ἴων ἀκτῖσι καὶ λαμ- A 

20 Hes. βάτος. 

2 conico E 3 δίδομεν ΟΕ: οὐ διδόαμεν Bv | 
εἰ CDEQO: ἢ 4 ἐπίστανται CDO ἐπίσταται E: ἐπίστασϑαι 
Βν 8 iz E CDO 9 l B: ἄλλως" οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο 
(-ται Ε) πεμπταῖον ἀλλ᾽ ἐγκέκρυπτο (ἐκέκρ. E) ἕως ἀϑάνατον EQ 
ἀλλ᾽ ἐγκέκρυπτο Ὁ 10 βεβρεγμένος καὶ κεκαλυμμένος om. C 
11 δεδροσισμένος CEQ: καὶ καταδεδροσισμένος Bv; seclusi 
12 αὐτῷ Cv: αὐτοῦ BEQ.— 13.14 ἐν τῷ χρησμῷ CEQ: ἀπὸ τῶν 
χρησμῶν Β 17sq. metaschematismus ad βάτειαν pro βάτον 
positum pertinere vid. 19 βατείᾳ] βατείαν E | τ᾽ om. CD || ἀπει- 
ecco v || ὅτι om. BCv || βάτειαν BC: βατείαν DEO 20 ἀκάνϑης 
εἶδος BEO Hes.: ἀκανθῶδες (-ὠδης U) φυτόν CD || ὅτι om. BCv 

21 ἀπειράντω (pr. B ἀπειράτῳ v: ἀπείρῳ CDE — 22 ὑπὸ b; 
ged ft. glossa ad 109 λαοτρόφον pertinet 28 ἀκτίσι AP* 



114 Scholia 

πηδόσι δεδροσισμένος. Ὁ. ἀκτῖσι δὲ παμπορφύροις εἶπεν, 
ἐπειδὴ τῶν ἴων τὰ μὲν ὑπολευκίζει, τὰ δὲ πορφυρᾶ ἐστιν. 

ΒΟΌΕΟ 916. παμπορφύροις ἀκτῖσιν: ἀκτῖνας λέγει τὰς ἀπο- 
πιπτούσας ἀπὸ τῶν ἀνθέων δρόσους. ἃ. ἢ λαμπηδόνας 
τῶν ἀνϑῶν. 

A 92a. βεβρεγμένος: τουτέστι δεδροσισμένος ἐν αὐτοῖς. 
b. Ζηνόδοτος γράφει ἀντὶ τοῦ βεβρεγμένος. 

6. ἀκτῖνας δὲ ἔφη τὰς ἀποπιπτούσας ἀπὸ τῶν ἀνϑέων δρό- 
σους (Hom. A4 861)" στιλπναὶ δ᾽ ἔπιπτον ἐέρσαι. 

pe! 92d. (BeBoeyuévog:) δεδροσισμένος. 
A 93a. κατεφάμιξεν: διὰ τὸ ἐν ἄνϑεσι τετράφϑαι "Ia- 
μος “ἐκλήϑη ἀπὸ τῶν ἴων τῶν περὶ αὐτῷ. 

BCDEQ — 93b. τὸ καὶ κατεφάμιξεν: ἀντὶ τοῦ διὰ τὸ τοῖς ἴοις 
δροσίζεσϑαι αὐτὸν ἀστείως καὶ Ἴαμον καλεῖσϑαι. 

A 95a. τοῦτ᾽ ὄνυμα: ἀντὶ τοῦ Ovouco. b. τὸ ἀϑάνα- 
τον ὅτι διαβόητος ἦν ἢ ὅτι ἐξ αὐτοῦ πολὺ γένος ἐγένετο 
τῶν ᾿Ιαμιδῶν. | c. ἀϑάνατον: διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ κεκλῆ- 
σϑαι τοὺς ᾿Ιαμίδας. 

BDEQ 95a. τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀϑάνατον: διὰ τοῦτο. Ὁ. διὰ 
τὸ τοὺς ᾿Ιαμίδας [ἀϑανάτους) ἀπ᾽ αὐτοῦ καλεῖσϑαι. 

Α 95e. τερπνᾶς δ᾽ ἐπεί: καλῶς εἶπε τερπνῆς χρυσο- 
στεφάνου καρπόν᾽ ἐν γὰρ τῇ ἀκμῇ τοῦ σώματος οἵ ἄνδρες 
τὰ τέλεια φρονοῦσι. — d. τερπνὴν δὲ xol εὐστέφανον ἐκά- 
λεσε τὴν ἀκμὴν τοῦ σώματος διὰ τὸ ἐπίχαρι αὐτῆς. 

BcDEQ — 95e. τερπνᾶς ἤβας: ὅτι ἐν ταύτῃ μάλιστα τὰ ἡδέα 
τοῖς ἀνθρώποις γίνετα. — f. τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσοστε- 

1 ἁκτίοι 2 πορφυρά 3 l. om. € || ἀκτίσιν et ἀκτίνας 
BDE 4 ἀνϑέων et 5 ἀνθῶν omnes 4.5 ἢ τὴν λαμπηδόνα τῶν 
ἀνθέων b 7 lac. ind. Bergk (item, sed post γράφει, b); id. 
{πᾶν σῶμα ἁβρόν», Schneidewin βεβραγμένος, Hhauchenstein 
(N. Jhbb. 91, 656) πεφραγμένος suppl. 9 ἀπέπιπτον codd. Hom. 
ἐπέπιπτον 8. ἀνέπιπτον Zenod. 12 αὐτῷ ego: αὐτοῖς 
18 καὶ om. BCv 14 post καλεῖσϑαι nonnulla excidisse vid. 
15 ὄνυμα ego: ὄνομα 19 ὄνομ᾽ E || διὰ τοῦτο (glossa ad τὸ 
pertinens) διὰ τὸ ἢ: διὰ τὸ BD διὰ τοῦτο E 90 ἀϑανάτους 
om. b (cum A) 21. 29 χρυσοστεφ(άνου) 93 ft. τὰ γένεια 
φύουσι. 25 ἤβας] δ᾽ ἐπεί DO 26 1. BE (τερπνὰς et ἐπὶ E): 
ἄλλως CD ἄλλως" τερπνᾶς δ᾽ ἐπεί 8 

10 

20 



5 

10 

Olymp. VI 91— 102 I9 

, ς us ER: 1 Y , "NM. , ἢ ' φάνοιο: ὁ νοῦς᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐν ἀκμῇ ἡλικίας ἐγένετο καὶ 
τὸν καρπὸν τοῦ γρόνου ἤνεγκε, | τὰ γένεια δὲ λέγει, τότε BCEQ 
δὴ παραγενόμενος εἰς τὴν Ἐπίδαυρον ηὔξατο᾽ ἐν μέσῳ γὰρ 

, ? [4 2 

Ἤλιδος καὶ ᾿Δρκαδίας ἡ ̓ Επίδαυρος, ὧν ἡ μὲν ““ρκαδία τὴν 
ἀρχὴν, ἡ δὲ λις τὰ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς οἰκεῖται τοῦ ποτα- 
μοῦ. ἐνταῦϑα οὖν. | εἰς τὴν Ἐπίδαυρον, ἐπεκαλέσατο τόν ve BCDEQ 
ἑαυτοῦ πρόγονον Ποσειδῶνα καὶ τὸν τοξοφόρον καὶ ἔφορον 

- , , P! , , 1 c - , 
τῆς ϑείας Δήλου τὸν “πόλλωνα, τὸν ξαυτοῦ πατέρα. 1029 Q 

96. (χρυσοστεφάνοιο:) τῆς τιμίας καὶ ἀνϑηρᾶς. pe! 
97 a. καρπὸν ἥβας: τῆς ϑεοῦ λέγει. Ὁ. ὡς ἤβησεν. A 
97c. ᾿ἀλφεῷ μέσῳ: ὁ ᾿Δλφεὸς ἐκ τῆς ᾿Δρκαδίας δέει κ᾿ 

B 5 - CODEC / - 
ἐπὶ τὴν Ἦλιν. d. κατελϑὼν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπαίϑριος 

ji .! ^ , » , Y - 

ἀντὶ TOU ὑπὸ τὸν ἀέρα᾽ ἐν νυχτί ἐκάλεσε τὸν Ποσειδῶνα 
τὸν ἑαυτοῦ πρόγονον᾽ ἀντὶ τοῦ πάππον κατὰ μητέρα" εἶπε 
γὰρ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ὅτι τῇ Πιτάνῃ τῇ νύμφῃ ἐμίγη 
ὃ Ποσειδῶν᾽ ἐξ ἧς Εὐάδνη᾽ καὶ ἀπὸ Εὐάδνης καὶ ᾿'4πόλ- 
λώνος Ἴαμος. 

102a. λαοτρόφον: ἀντὶ τοῦ τὴν διατρέφουσαν αὐτὸν A 
ἐκ τοῦ λαοῦ τιμήν᾽ λέγει δὲ τὴν μαντικήν" οἵ γὰρ τοιοῦτοι 

- , / .! Α 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους τρέφονται μαντευόμενοι. b. τινὲς δὲ 
λαοτρόφον φασὶ τὴν βασιλείαν τὴν τοὺς λαοὺς τρέφουσαν. 

6. λαότροφον οὖν προπαροξυτόνως τὸν διὰ τῆς μαντικῆς 
τρεφόμενον, παροξυτόνως δὲ τὴν τρέφουσαν τὸν λαὸν, τουτ- 
, ^ 2! 

ἐστι τὸν ὄχλον. 
102 ἃ. λαοτρόφον: τὴν τρεφομένην ὑπὸ τῶν λαῶν BDEQ 

ἐπιστήμην ἑαυτῷ αἰτῶν. 104Q 
102 6. λαοτρόφον τιμάν: βασιλικὴν ἀρχήν᾽ ᾧ καὶ BCDEQ 

13 Hes. ὑπαίϑριον. Suid. EM 111, 45. Zon. 1707 

2 λέγει δὲ τὰ γένεια Bv 8 τὴν BO: τὸν CE || 'Eztóooov 
utrob. C. ᾿Επίδαυρον corruptum; Σαύρου δειράδα͵ (Paus. VI 21, 
2) significari vidit Wilamowitz Isyll. p.183 4 ἡ (ante ᾿Επίδ. ) 
om. É, hab. C ex corr. | (7006) τὴν ἀρχὴν b 5 τὰ om. E 
6 οὖν — Ezió. om. C | τὴν] τὸν E" || re om. D * τὸν et καὶ 
ἔφορον om. E 13 ὑπὸ b: ὑπὲρ 15 προλαβοῦσιν Α: προ- 
τεθεῖσιν Ὁ 18 αὐτὸν] «v ex corr. 326 ἄλλως praem. ἢ 
21 l. E: &Alog 4. τ. B ἄλλως D λαοτρόφον C αἰτέων 4. τ. Q || Bec. 
ἀρχήν om. ἢ | o] óc D 



176 Scholia 

Ὅμηρος ὁμολογῶν τοὺς βασιλέας ποιμένας λαῶν ὀνομάζει. 
f. αἰτῶν οὖν τιμήν τινα τὴν ἀπὸ πολλῶν, ἐν πολλοῖς 

ὄχλοις, ὑπάρξαι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ. 1023 9 
A 103. τιμάν riv: τιμὴν ἀπὸ τῶν λαῶν καὶ αὐξανο- 
μένην καὶ τρεφομένην. 

Ο0Ε0 — 104a. νυχτὸς ὑπαίϑριος: τοῦτο συναπτέον τῷ πρώ- 
BCDEQ τῳ᾿ καταβὰς ἐν μέσῳ ᾿Δλφειῷ νυκτὸς ὑπαίϑριος-. | οἰκεῖος 

δὲ καὶ ὁ καιρὸς πρὸς ϑείαν ἐπίκλησιν. ^ b. ηὔχετο οὖν. 
φησιν, αἰτῶν καὶ παρακαλῶν νυχτὸς ὑπαίϑριος᾽ ἀρχαιότατος 
δὲ ὁ τρόπος τῆς εὐχῆς. 

A 105a. ἀρτιεπής: σαφὴς καὶ μηδὲν ἔχουσα ἀποχκεκρυμ- 
μένον ὥσπερ οἷ χρησμοί. 

BcDEQ — 105b. ἀρτιεπὴς πατρία ὕσσα: ἡ ἀληϑὴς καὶ ἀψευ- 
BCEQ δής. c. ἡ δὲ ἀρτιεπὴς καὶ ἀληϑὴς φωνὴ τοῦ πατρὸς αὐ- 
BCDEQ τοῦ πρὸς τὰς εὐχὰς GvrtgOtySoro. ἃ. ὄσσα δὲ ἡ φωνή. 

A 106a. μετάλλασεν: ἰδίως κέχρηται τῇ λέξει᾽ μεταλ- 
λῆσαι γὰρ λέγουσι τὸ ξητῆσαι. ἀπὸ τῶν μετάλλων᾽ ἐπὶ δὲ 
τοῦ τοιούτου οὐ τέταχεν. ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐφϑέγξατο καὶ προσ- 
εἴπεν αὐτόν. Ὁ. ἔνιοι οὕτως" ἐπεὶ ἀφανὴς ἦν ὃ ᾿Δπόλλων, 
ἐπεφάνη μὲν οὔ, προσέπιπτε δὲ αὐτῷ ἡ βοή. 

B(ODEQ  106c. μετάλλασέν τέ viv: ἐὰν μὲν ἐπὶ τοῦ ᾿᾽4πόλ- 
λῶνος. νοεῖσϑαι δεῖ οὕτως᾽ ἐπεζήτησέ τε αὐτὸν καὶ ἐν 
φροντίδι ἔσχεν ὅπως ἂν τὰ μέλλοντα προλέγειν παράσχῃ 

16 sch. « 231. EM 580, 53. Zon. 1348 

1 ὁμολογῶν G'hb: ὁμολογεῖ Q0. λόγῳ BCE λέγων v om. D | 
τοὺς C9*D: πρὸς rovc Bv τοῖς C*^ om. E || ὀνομάζων Q 
2 αἰτῶν) αἰτεῖ hb (nescio unde) | τιμήν τινα DO: τίμιά τινα E 
τινα τιμὴν Βν τιμὴν C 4 ὑπὸ ἢ 6 letB 1 μέσῳ τῷ 
ZAig. Ob 8 καὶ om. E καὶ ὁ om. C 9 x«i om. ἢ 
12 χρησμοί Wilamowitz Isyll. p. 184 n. 42: σεισμοί 13 ἀψευ- 
δής] ἡ ψευδής E 106 μετάλλασσεν ΑΔ — 17 ἐπὶ δὲ ego: ἐπεὶ 

18 οὐ τέταχεν Υ: οὔτ᾽ ἴαχεν 19 ἐπεὶ ἀφανὴς V: ἐπιφα- 
νὴς. Q. s. vix sana; cfr. 1006 21 μεταλλασεν D: μεταλλασσε 
BE μετάλλασε Ὁ μεταλάσσε C | νιν B: μιν | post μὲν lac. 
septem fere versuum ὃ: dein sch. 107 (p. 177, 18) || ἐπὶ τοῦ] 
ὑπὸ E 22 γνοεῖσϑαι δεῖ οὕτως B: νοῆται δεῖ οὕτως E. νοεῖται 

ri -. y - "^ 

οὕτως D κεῖται οὕτως δεῖ Ὁ | ἐζήτησε ἃ 28 ἂν om. Bv || 
παράσχοι Q*b 

οι 

10 

M ων 

20 
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αὐτῷ" ἐὰν δὲ imi τοῦ ᾿Ιάμου, ὅτι τῆς φωνῆς ἀκούσας τοῦ 
"Amóllevog ἐπεζήτησεν αὐτὸν, ὥστε καὶ κατ᾽ ὄψιν αὐτὸν 
εὐτυχῆσαι τῆς ϑέας τοῦ ϑεοῦ͵ ἀ. τὸ δὲ μετάλλασεν, ἐὰν 
λάβωμεν ἀντὶ τοῦ ἀνηρώτησεν, ἀκύρως κεῖται" μεταλλῆσαι 

$ γάρ ἐστι τὸ ξητεῖν, ὡς ἐπὶ τῶν μετάλλων. 
106e. ἄλλως᾽ μετάλλασέ τέ νιν: ἰδίως κέχρηται τῇ BEQ 

λέξει" μεταλλῆσαι γάρ ἐστι τὸ ζητῆσαι, ἀπὸ τῶν μετάλλων. 
νῦν δὲ ἐπ᾽ οὐδενὸς τοιούτου τέταχεν, ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ ἐφϑέγ- 
Baro καὶ προσεῖπε καὶ οἷονεὶ ἐφιλοφρονήσατο. ἢ. ἔνιοι δὲ 

10 οὕτως" ἐπεὶ ἀφανὴς ἦν ὁ "mólÀov τῷ "Iáuo, μόνῃ δὲ 
φωνῇ προσεῖπεν αὐτὸν, ἐφϑέγξατο μὲν ὃ ᾿Δπόλλων. ὁ δὲ 
Ἴαμος ἐζήτησε τὸν φϑεγξάμενον τίς qv. ρ΄. τὸ δὲ ἕξῆς 
λεγόμενον ἐφϑέγξατο ὄρσο τέκος. ! 

107a. ὄρσο τέκνον: ὅρμα, τέκνον, τῆς ἐμῆς φωνῆς 
15 ὀπίσω᾽ καϑηγήσομαι μὲν ἐγὼ, σὺ δὲ ἀκολούϑει εἰς τὴν 

ἐσομένην πάγκοινον χώραν, τὴν Ὀλυμπίαν. | 
107b. ὄρσο τέκνον δεῦρο: ταῦτα παρὰ ᾿Απόλλωνος BDEQ 

πρὸς Ἴαμον᾽ ἄγε δὴ ἀνίστασο, παῖ, ἀπέλϑωμεν | εἰς τὴν BCDEQ 
ἐσομένην ὕστερον πολύκοινον καὶ πολυπληϑῆ χώραν" λέγει 

0 δὲ τὴν Ὀλυμπίαν. ὡς δὲ ϑεὸς, καὶ μάντις ἀκριβής ἐστιν 
εἰς τὰ μέλλοντα. 

107 6. πάγκοινον ἐς χώραν: κοινὴν χώραν τὴν Ἤλιδα, A 
ὅτε πολλοὶ ξένοι ἐκεῖσε ἤρχοντο ἀγωνισόμενο. — d. φήμας 
δὲ ὄπισϑεν, οἷον τῇ φωνῇ ἀκολουϑῶν᾽ ὡς Ὅμηρος (T 131) 

25 χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσϑαι ἐναργεῖς. τιι 
108. φάμας ὄπισϑεν: τῇ ἐμῇ φωνῇ ἐπικατακολούϑει. BCDEQ 

Ὁμηρικῶς δέ (l.l) χαλεποὶ δὲ ϑευὶ φαίνεσϑαι ἐναργεῖς. 
109a. πέτραν: τὸν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ λόφον φησίν. τι6 A 

1 ᾿Ιάμου] γάμου E ᾿Ιάμου αὐτοῦ D 8 μετάλλασσεν E 
4 ἀντὶ B: ἐπὶ | τοῦ] τὶν E | ἀνηρώτη(σεν) B ἀνηρώτηκεν r || 
ἀκαίρως D 5 ἀπὸ Qb (cfr. A p. 176,17) 7 ξητεῖν Q 
11 προσεῖπεν αὐτὸν φωνῇ E 13 ὄρσο τέκος om. v || τέκνον ἢ 

11 δεῦρο B: om. D δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν EQ [8 ἀν- 
ἰστασο] ἀνάστη ὦ D | πάγκοινον pro 1. praem. C 19 ἐσο- 
μένην] lac. D || πάγκοινον Q || γώραν om. CDEQ 20 καὶ om. 
Bv 25 φαίνεσϑ᾽ 26 ὄπισϑε Β || ἀκολούϑει CD 21 'Ouno- 
κῶς δέ Bü: xci Ὅμηρος CD Ὁμηρικῶς E| φαίνεσϑαι ϑεοὶ E || 
ἐναργ[γεῖς ἢ] (exes.) B ἐναργῶς D 

ScHOL. IN PiNDpARUM ed. Drachmann, 12 
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BCcDEQ — 109b. πέτραν ἀλίβατον: τὴν ὑψηλήν. — c. καὶ ἤτοι 
ἐφ᾽ ἧς βαίνοντά ἐστιν ἁλιτεῖν διὰ τὸ ὕψος, ἢ ἐφ᾽ ἧς ἀνα- 

BDEQ τέλλων πρῶτον ὁ ἥλιος βαίνει. d. ὁ δὲ νοῦο᾽ ὕρμησον, 
ὦ τέκνον, καὶ ἐλϑὲ εἰς τὴν πολύκοινον ἐσομένην χώραν 

BEQ κατακολουϑῶν τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ. | παρεγένοντο δὲ εἰς τὴν 

ὑψηλὴν πέτραν τοῦ Κρονίου, ἐν ᾧ Κρονίῳ παρέσχεν αὐτῷ 
διπλοῦν ϑησαυρὸν μαντείας. 1168 

'A 1118. ϑησαυρὸν δίδυμον: δίδυμον ϑησαυρὸν μαν- 
τείας αὐτῷ φησι δοθῆναι, ἕνα μὲν τὸ κατὰ τὸ παρὸν εὐ- 
ϑέως τότε φωνὴν ἀκούειν ψευδέων ἀνεπίγνωστον. οἷον ἀλη- 
ϑῆ᾽ μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ κατ᾽ Ὀλυμπίαν ἀγῶνος ὑπὸ τοῦ 
Ἡρακλέους τεϑέντος τὸ μαντεῖον ἴδρύσασϑαι. 

BDEQ  liib. ϑησαυρὸν δίδυμον: ἕνα uiv, τὸ κατὰ τὸ 
παρὸν εὐθέως φωνὴν ἀκούειν ψευδῶν ἀνεπίγνωστον᾽ ὕὥστε- 
ρον δὲ xoi παρὰ τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς μαντεύεσϑαι ἐκ τῆς 
τοῦ πυρὸς ἀναδόσεως. 

BEQ 1116. ἄλλως" ἔνϑα oí ὥπασε ϑησαυρὸν δίδυμον 
BCEQ£oc τὸ βωμῷ: ὁ δὲ νοῦς" | ἐδίδου δὲ ὁ ᾿“πόλλων τῷ 

Ἰάμῳ δίδυμον ϑησαυρὸν τῆς μαντείας, τότε μὲν φωνῆς 
κατακούειν ἀληϑοῦς, ὅτε δὲ ὁ ἰσχυρὸς Ἡρακλῆς, τὸ τῶν 
᾿Δλκαϊδῶν βλάστημα, τύχῃ ἐλϑὼν εἰς Ὀλυμπίαν καὶ anon 
τῷ αὑτοῦ πατρὶ περίβλεπτον καὶ πολυάνθρωπον πανήγυριν 

BC(DEQ ᾿χαὶ τὸν νόμον καὶ ϑεσμὸν τῶν μεγίστων Ὀλυμπιακῶν 

1—3 Hes. s. v. ἀλίβατον. EG 240, 29. epim. Hom. p. 194. 
EM 427,39. Apoll. soph. 83, 25. lex. Bachm. 250, 4. Orion 67, 10. 
Zonaras p. 986. (Sch. Eur. Hipp. 732 Schw.) 

1 ἤτοι BDGQv: εἴτι E om. C ἢ τὴν ἢ 2 ἐφ᾽ ἣν epim. Hom. 
ἀφ᾽ ov Et. Gud. ἧς Hes. | βαίνοντα CDEQO Hes, p H., Et. 
Gud.: τὸν βαίνοντα Bv βαίνοντά τινα ἃ || ἐφ᾽ ἣν lex. Bachm., 
Orion ἐφ᾽ 7 Apol. 2.8 ἀνατέλλει D, om. βαίνει 8 πρῶτον] 
om. 8 πρώτην Orion 5 παρεγένετο EQv 6 Koóvo E 
9 τὸ (pr) V: τὸν || τὸ παρὸν V: τὸ ἱερὸν 11 Ὀλυμπίαν ego: 
Ὀλυμπίων 14 ψευδέων v 15 περὶ DE αἱ ἢ ϑησαυρὸν δίδ. 
om. ἃ 18 ἕως τὸ Bü: ἐν τῷ E | ὁ νοῦς V 19 τότε BC: 
ποτὲ EQ 20 κατακούειν ἀληϑοῦς) lac. € || ἀκούειν E | τὸ — 
21 βλάστημα οἵα. Ὁ 21 ἐλϑεῖν B | Ὀλύμπια B || κτίσῃ C: κτίσει 

22 πατρὶ — p. 179, 1 βωμῷ] ἑορτὴν C 28--᾿. 179, 3 scholio 
111? inser. D; vid. ad 179, 4 23 μεγίστων om. D | Ὀλυμπικῶν Β 

σι 
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ἄϑλων imi τῷ τοῦ Διὸς ὑψηλοτάτῳ βωμῷ, τότε Ἴαμον 
ἐκέλευσεν ὁ ᾿ἀπόλλων χρηστήριον ϑέσϑαι καὶ μαντεῖον τὸ 

διὰ τῶν ϑυμάτων. ἃ. ἄλλως" μαντεῖον ἦν ἐν Ὀλυμπίᾳ, BDEQ 
οὗ ἀρχηγὸς γέγονεν Ἴαμος τῇ διὰ τῶν ἐμπύρων μαντείᾳ" 

δ ἧ καὶ μέχρι τοῦ "νῦν of ἸΙαμίδαι χρῶνται. ἀναλαμβάνοντες 
γὰρ τὰ τῶν ἱερείων δέρματα ἐπιτιϑέασιν εἰς τὸ πῦρ καὶ 
οὕτω μαντεύονται. 6. ἔνιοι δὲ οὕτω φασὶ, τεμνομένοις 
δέρμασι μαντεύεσϑαι αὐτούς᾽ λαμβάνοντες γὰρ τὰς βύρσας 
τῶν ἱερείων ἔσχιξον, καὶ κατὰ τὰ σχίσματα ἐμαντεύοντο, 

10 ἀφορῶντες εἰς τὴν τομὴν, πότερον εὐϑεῖά ἐστιν ἢ οὔ. 
1188. ψευδέων ἄγνωστον: ἀληϑῆ. Ὁ. ἄγνωστος HQ 

δὲ ψευδέων ἡ τῶν ϑεῶν φωνή. ἄλλοι δέ φασιν ὄρνεων. 
115a. σεμνὸν ϑάλος: 4Δίδυμός φησι μὴ σώξεσϑαι ἢ 

τὸν λόγον᾽ τὸν γὰρ Ἡρακλέα ϑάλος εἶπεν ᾿Δλκαϊδᾶν ἀπὸ 
16 ᾿Δμφιτρύωνος. ὃς ἦν ᾿Δλκαίου παῖς. ἔϑος δὲ τῷ Πινδάρῳ 

κατὰ τοῦ ἕνὸς τάσσειν τὸ πληϑυντικόν. Ἠ. ὅτι Ayugr- 
τρύων ᾿Δλκαίου παῖς ἐστι. δῆλον᾽ ἀφ᾽ οὗ καὶ ᾿Δλκείδης ὃ 
Ἡρακλῆς τὸ πρότερον ἐκαλεῖτο. 109 

115c. σεμνὸν ϑάλος: τὸ βλάστημα τῶν ᾿Δλκαϊδῶν᾽ BDEQ 
30 φησὶ δὲ τὸν τοῦ ᾿Δἀμφιτρύωνος᾽ ἐκεῖνος γὰρ ᾿Δλκαίου παῖς. 

d. ἔνιοι. μέντοι αὐτὸν τὸν Ἡρακλέα iAÀxoiov καλεῖσϑαι 
βούλονται, μετωνομάσϑα. δὲ Ἡρακλῆ, ᾿Απόλλωνος τοῦτο 
χρησμοδοτήσαντος. 1208 

1108. πλειστόμβροτον: παρ᾽ ἣν oí πολλοὶ τῶν &v- A 
25 ϑρώπων συνάγονται. 

116b. πλειστόμβροτον: παρ᾽ ἣν πλεῖστοι τῶν ἀν- BDEHQ 
ϑρώπων ἀϑροίζονται. 1118 

1 τῷ om. E | Ἴαμος E*v ᾿Ιάμῳ ἘΡ- 3sqq.] lac. 7 fere 
versuum € 4 οὗ -- ὅ χρῶνται) τῷ κτισϑέντι βωμῷ παρὰ 
Ἡρακλέους τῷ αὐτοῦ πατρὶ D, add. p. 178,238—179,3 4 &p- 
χηγὸς] ἡ ἀρ $E ὃὅ οἱ γαμίδαι ΕΝ οὕτω om. D 9 τὰ σχίο- 
ματα BÜ: τὸ σχῆμα E τὰ μαντεύματα D 10 πότερα EQ 
13 μὴ delend. putabat b 17 Aàixsiómg ὁ b: Axio (ns) ὃς 

20 τὸν τοῦ B: τὸ τοῦ Qv om. DE || γὰρ] δὲ E || οὗτος γὰρ 
᾿Δλφεοῦ x. 0 (οὗτος et b) 22 Ἡρακλέα EQb 28 χρησμωδοτ. E 
ρησμῳδήσαντος Gh, Wilamowitz Isyll. p. 184, n. 42 24 παρ᾽ 

ἣν V: περὶ ὧν 26 πλειστόβροτον Bv 
12* 
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HQ 118. (fouó:» τῷ κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν μαντικῷ βω- 
μῷ τοῦ Διός. 

A 119. τότ᾽ αὖ χρηστήριον ϑέσϑαι: τὸ διὰ τῶν ἐμ- 
πύρων μαντεύεσϑαι. οὕτως δὲ μέχρε νῦν οἵ ᾿Ιαμίδαι μαν- 
τεύονται, ἔμπυρα ϑύματα τιϑέντες ἐν τῷ βωμῷ. Ἡρακλεί- $ 
δης δὲ ἐν τῷ περὶ χφηστηρίων (FHG II, p.197 n. 2) τοῖς δέρμασί 
φησιν αὐτοὺς μαντεύεσϑαι ἀφορῶντας (εἰς τὰς) σχισμὰς 
τῶν δερμάτων, πότερον εὐϑεῖαί εἰσιν ἢ οὔ. 

BCDEQ 120. ἐξ οὗ εὔλβος Ἰαμιδᾶν ἕσπετο: ἰδίως τῇ φράσει 
ἐχρήσατο᾽ ἀφ᾽ οὗ δὴ χρόνου τὸ ἐνδοξότατον γένος τῶν Ἶα- 10 
μιδῶν εὐδαιμονία ἠκολούϑησεν᾽ ἀντὶ δοτικῆς τὴν ἀκολου- 

BDEQ ϑίαν ἐχούσης πρὸς τὸν λόγον" | ἀφ᾽ οὗ τῷ τῶν ᾿ἸΙαμιδῶν 
γένει ὁ ὄλβος ἠκολούϑησε καϑ' “Ἕλληνας. 

A 121. Ἰαμιδᾶν: ἐκτεταμένον τὸ ᾿Ιαμιδᾶν διὰ τὸ ἀντί- 
στρόφον. 15 

A 122a. 01foc à ἅμ᾽ ἕσπετο: ὁμοίως τῷ σχήματι τῆς 
ἑρμηνείας κέχρηται᾽ ἐξ οὗ τῶν Ἰαμιδῶν τὸ γένος ὄλβος ἅμ᾽ 
ἕσπετο᾽ ἀντὶ τοῦ τῷ τῶν ᾿Ιαμιδῶν γένει ὄλβος ἠκολούϑησεν. 

b. ἄλλως᾽ ὁμοίως τῷ (O 305) 

ἡ πληϑὺς ἐπὶ νῆας ᾿Δχαιῶν ἀπονέοντο, 30 

τὸ, γένος τιμῶντες. 
BCDEQ 1226. τιμῶντες δ᾽ ἀρετάς: ἤτοι καϑόλου γνωμικὸς 

ὃ λόγος, ἢ ἐπὶ τῶν Ἰαμιδῶν᾽ oí δὲ ᾿Ιαμίδαι τὰς ἀρετὰς 
τιμῶντες ἀεὶ εἰς ἐπίδοξον ὁδὸν βίου πορεύονται. 

A 193a. [ἐς φανερὰν ὃδόν:] ἀμφίβολον πότερον ἀρσε- 35 
νικόν ἐστι τὸ ἕκαστον ἢ οὐδέτερον. ἐὰν μὲν οὐδετέρως 
δεξώμεϑα, οὕτως σαφὲς δὲ ποιεῖ καὶ τεχμηριοῖ ἕκαστον 
toot, e («ἐὰν δὲ ἀρσενικῶς, οὕτως Σ τὸ ἴδιον πρᾶγμα 

1.11] Ζηνὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ βωμῷ b 8 αὖ] ἃ 8.4 ἐμ- 
πόρων: b 6 χρηστηρίων Müller (FHG 1. 1): wes. 
1 ἀφορῶν τὰς À: suppl. b (ex V) 9 1.] ἐξ οὗ πολύκλειτον 0 
id. praem. Q | ᾿Ιαμιδῶν B | ἔσπετο B: om. ἢ ἅμ᾽ ἕσπετο EQ || 
φράσει CDQüv: φύσει BE 10 χρόνος E — 11 εὐδαιμονίᾳ nb (sed 
ab ipso corr. expll. p. 689) || δοτικῶς E δοτικὴν ὃ 160 ὁμοίως 
prave: ἰδίως ν Ὁμηρικῷ b. 22 δ᾽ om. E 23 ἢ — ἰαμιδῶν 
om. Ε || οἱ δὲ oí Ieu. E 284 βίου ὁδὸν E || πορεύονται) ἔρχονται 
Bv 28 lac. indicavi| suppl. b, sed ante ἔκδηλον (p. 181, 1) 
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ἔκδηλον καὶ φανερὸν καϑίστησι τῶν ἀνϑρώπων «ἕκαστον. 
b. ἄλλως" ἕκαστον γὰρ τῶν ἀνϑρώπων» τὸ ἴδιον πρᾶγμα 

φανερὸν ποιεῖ, ὡς Ὅμηρον ἡ ποίησις. ἡ νον 4- 
μοσϑένην. 

5 193c. τεκμαίρει χρῆμ᾽ ἕκαστον: ἕκαστον γὰρ τῶν BCDEQ 
ἀνθρώπων τεχμαίρει καὶ μηνύει τὸ oíxsiov πρᾶγμα, ὡς 
Ὅμηρον ἡ ποίησις. Δημοσϑένην ἡ ῥητορική., — d. λείπει" 
ἐγὼ τοίνυν διὰ τοῦτο ἐπαινῶ 5. ὁ δὲ λόγος γνωμικός. BDEQ 

124a. μῶμος δ᾽ ἐξ ἄλλων: φϑόνος δὲ καὶ ψόγος B(c)DEQ 
τὸ ἐξ ἄλλων τινῶν, ἐκ τῶν φϑονερῶν. ἐπικρέμαται τούτοις οἷς 

ἄν ποτε κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν περὶ τὸν δωδεκάκυκλον δρό- 
μον ἀγωνισαμένοις καὶ νικήσασιν [καὶ οἷς ἂν] ἡ ἐκ τῆς 
νίκης χάρις ἔνδοξον τὴν ὄψιν παράσχῃ. b. ἄλλως ὃ νοῦς AB(C)EQ 
ἐκ τῶν ἄλλων φϑονούντων μῶμος ἐπικρέμαται τοῖς τετυχη- 

15 κόσι τῶν τιμῶν roUrOv' οἷον οἷ μὴ τετυχηκότες τοὺς τυχόν- 
τας διαμωμῶνται ὡς μηδενὸς ἀξιολόγου τετυχηκότας. 

126a. οἷς mors πρώτοις: τὸ ἕξῆς τοῦ λόγου" οἷς A 
ἄν ποτε πρῶτον ἁρματηλατήσασιν ἡ αἰδοία Χάοις ἐπιστάξῃ 
φεὐκλεᾶν....: b. εὐκλεᾶ μορφὰν δὲ εἶπε διὰ τὸ περι- 

80 βλέπτους εἶναι τοὺς νικῶντας καὶ ἐπιχάριτας καὶ λαμπρούς. 
1218. αἰδοία ποτιστάξῃ: ἐπεὶ οἷ νικῶντες δοκοῦσιν BCDEQ 

εὐειδεῖς εἶναι. Ὁ. ποτιστάξῃ δὲ, ἐπιχαρίτους ποιήσῃ τοὺς 
νικῶντας. 

129a. εἰ δ᾽ ἐτύμως ὑπὸ Κυλλάνας ὅροις: Κυλ- B(C)DEQ 
86 λήνη ὄρος ᾿ἀρκαδίας ἱερὸν Ἑρμοῦ. ^ b. φησὶ δὲ ὅτι εἰ δὴ 

ἀληϑῶς οἵ τοῦ ᾿Δγησίου πρόγονοι τὴν Κυλλήνην κατοι- 

1.2 ἔχαστον suppl. b, cetera ego ex V 3 Ὅμηρος: ἢ (ex V) 
3.4 “ημοσϑένους: b(exV) 5 ἑκάστῳ (alt.) v (corr. Beck) 

7 καὶ nu. Bv | λείπει) λείπει τὸν 9564. sch. ἃ et Ὁ conflavit C 
9 διηᾷ eras. rA gerv.) 10 ἐκ τῶν om. E || τοῦ φϑονεροῦ 

ür 12 καὶ oig àv del. ἢ 13 ἄλλως" ὁ νοῦς EQ: ἄλλως B 
φϑονεόντων ἃ 14 ἄλλων om. A 15. 16 τυχόντες A 
16 διαμωμοῦνται Α διαμωκῶνται B || o; — τετυχηχότας om. À 
18 ἐπιστάξει: ego 19 εὐκλεᾶ addidi μορφάν add. ἢ 21 l. σὺν 
αἰδ. π. χάρις E || ποτιστάξῃ D: -ξει ΒΕν -&e CQ 32 ποτι- 
στάξῃ δὲ om. Bv || ποτιστάξῃ D: -ξει Cü -& E I δὲ om. E | ποι- 
565 E: ποιήσει CD ποιεῖ Bv 24 ὅροις B: ὄροις E ὄρος Dv 
om. CQ 25 ὄρος om. E 
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κοῦντες τὸ ᾿ἀρκάδιον ὄρος ἐτίμησαν διὰ δώρων xol ϑυσιῶν 
πολλῶν πολλάκις τὸν κήρυκα τῶν᾽ ϑεῶν τὸν Ἑρμῆν τὸν 
τῶν ἀγώνων δεσπόζοντα καὶ τὰς μερίδας τῶν ἄϑλων κεκλη- 
ρωμένον, τὸν τὴν ᾿ἀρκαδίαν τιμῶντα, τοῦτον ἂν εἴποιμεν 
καὶ νῦν, ὦ Σωστράτου παῖ, σὺν τῷ ἕαυτοῦ πατρὶ τελειοῦν 
σοι τὴν ἐπὶ τῇ νίκῃ εὐδαιμονίαν. 180 BCEQ 

A 1296. ἐτύμως: εἰ δὲ ἀληϑῶς, φησι, of τοῦ "Aynoía 
κατὰ μητέρα πρόγονοι τὴν “ρκαδίαν οἰκοῦντες ἐδωρήσαντο 
ϑυσίας τῷ “Ερμῇ. 

A 129d. ὅροις᾽ τῆς Aoxaü(ug* τὸ δὲ Στύμφηλον ταύτῃ 
ὑπόκειται. 

ΒΟΌΕΟ 1296. Στύμφηλος ὑπόκειται τῇ Κυλλήνῃ᾽ ἔστι δὲ τῆς 
᾿ἀρκαδίας. οἱ δὲ κατὰ τὴν μητέρα πρόγονοι τοῦ ᾿Δ4γησίου 

BDEQ Στυμφήλιοί εἰσιν. | Φιλοστέφανος δὲ ἐν τῷ περὶ Κυλλήνης 
(FHG 1Π|, 80) φησὶ Κυλλήνην καὶ Ἑλίκην ϑρέψαι ...... 
ἐναγωνίου δὲ ὄντος τοῦ ϑεοῦ φησιν ὅτι oí περὶ τὸν ᾽4γη- 
σίαν διὰ τὴν συγγένειαν, ἐπειδὴ καὶ ὁ Ἑρμῆς ἐν ᾿“ρκαδία, 
εἰκότως νικῶσιν. 144 B 140 C 148 1455Q 

BcEQ — 130a. '4yqoío: σημείωσαι ὅτι κατὰ μητέρα ᾿Δρκὰς Tv 
᾿Δγησίας. 13950 

A 130b. μάτρωες: of μητρὸς ἀδελφοί. 
BEQ 131. δώρησαν ϑεῶν κάρυκα: ἀντὶ τοῦ ἐδωρήσαντο 

τῷ κήρυκι τῶν ϑεῶν, ἢ χοροῖς ἐτίμησαν αὐτὸν. 
A 134a. ὃς ἀγῶνας ἔχει: ἐναγώνιος γὰρ ὁ ϑεός. 

b. δι᾿ ὃν νικῶσιν οἵ περὶ ᾿Δ4γησίαν. 

15 Serv. ad Aen. IV 252 91 sch; B II 117: 
sch. 130 c. Eust. Il. 316, 15: Πίνδαρος δὲ οὐκ ἀδελφοὺς ἀλλὰ 

γονέας μητρὸς μάτρωας ἔφη. 

1 Ἀρκάδιον CEQ: 40xoó(ag BD τῆς Ἀρκαδίας ν 4 τὸν B: 
τὸν καὶ κατὰ D τὸν κατὰ EQ | τιμῶντα ΒΆ: τιμῶντι D. τιμῶν- 
τες E || εἴποιμι D 5 x«l om. E 5.6 τελειοῦν σοι CD: τε- 
λειοῦν σου (om. τὴν ἐπὶ)  τελειοῦντά σου ὃν τελειῶντά cov E 

10 ὅροις] debuit Κυλλήνης | Στύμφηλον b: σύμφυλον vel 
τφιλον | ταύτῃ] Κυλλήνῃ b 12 ἄλλως praem. ὃ 18 τὴν 
om. DE 15 Κυλλήνῃ καὶ Ἑλικὼν ἃ (xcov et v) || lac. in- 
dicavi 17 ἐπειδὴ B: ἐπεὶ δὲ 19 Ayncto B: Ay. μάτρωες C 
Ay. μ. ἄνδρες EQ 20 ὁ Aync. Bv 
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184.. ὃς ἀγῶνας ἔχει: ἐναγώνιος ὁ ϑεός. B£!HQ 
d. ἢ ὅτι κῆρυξ᾽ κῆρυξ δὲ καὶ ἐν ἀγῶσιν. e. ἢ ὅτι τῆς 
πάλης εὑρετής. 

137. ὦ παῖ Σωστράτου: τῇ σῇ εὐτυχίᾳ, ὦ τοῦ 
5 Σωστράτου παῖ, τὴν εὐδοξίαν ἐπιστεφανοῖ. τὸ γὰρ κραΐνειν 
καὶ ἐπ᾿ ἄλλων οὕτως τίϑησιν. Ὅμηρος (ὃ 616)' χρυσὸς 
ὁ᾽ ἐπὶ χείλεσι κεκράανται. ἐπιτετερμάτισται. τινὲς δέχονται 
ὡς ἁπλῶς αὐτοῦ λέγοντος ἐστεφάνωται. 

140a. δόξαν ἔχω τιν᾽: [δόξαν ἔχω τινά.] δόκησιν ἔχω 
10 ἐπὶ τῆς γλώττης, ἤ μὲ παραϑήγει ὡς ἀκόνη ὑμνεῖν ὑμᾶς 

καίπερ διαπροαιρούμενον. Ὀ. ἀχόνην δὲ λιγυρὰν εἶπε τὴν 
Li »97 - e t. E As , Ὁ τοῦ ὕμνου ὠδήν, ὡς ..... (0 δοκῶ» περὶ {τῶν ἀνδρῶν, 

τοῦτό μοι ἡ ἀκόνη ἡ παροξύνουσα καὶ παρορμῶσα. 
140c. δόξαν ἔχω ἕως ἔτικτεν: ὃ νοῦς ἔχω τινὰ BCDEQ 

15 καὶ ἑτέραν δόκησιν οὕτω με προτρεπομένην λέγειν περὶ σοῦ, 
ὡσανεὶ τῆς ἀκόνης τῆς ὀξύνειν δυναμένης τὸ παραϑηγό- 
Mevov ἥτις δόκησις ϑελοντί μοι καὶ βουλομένῳ προσέρπει 
καὶ προσπίπτει ὑπὸ ταῖς τῶν αὐλῶν πνοαῖς καὶ τῶν ἤχων" 
διὰ πνοῆς γὰρ ὃ ἦχος ἐκφέρεται᾽ ἥτις δόκησίς ἐστι τοῦ 

80 ὑμνεῖν σὲ ἐκ τῆς ἐμῆς προγόνου Μετώπης ἀπὸ Στυμφήλου 
πόλεως ᾿ἡΔρκαδικῆς. d. ματρομάτορα δὲ τὴν ΙΜετώπην 
λέγει ὁ Πίνδαρος οὕτω. Μετώπη ϑυγάτηρ μὲν ἣν Λάδω- 
νος τοῦ ποταμοῦ τῆς ᾿Αἀρκαδίας, | γυνὴ δὲ ᾿ἀσωποῦ τοῦ ἐν 
Θήβαις ποταμοῦ. ἐκ ταύτης γέγονε νύμφη τις Θήβη, ἀφ᾽ 

25 ἧς ἡ πόλις" Θηβαῖος δὲ ὁ Πίνδαρος. διὰ τοῦτο ματρο- 
μάτορα ἰδίαν λέγει τὴν Μετώπην. 

1 ἐναγώνιος γὰρ ὁ d. V 8 πάλης B: πάλης ἐστὶν HQ 
5 ἐπιστεφανοῖς: b 6 post τίϑησιν non dist. b. Ft. τιϑεῖσιν 

6.7 χρυσῷ δ᾽ ἐπὶ χείλεα codd. Hom. 7 χεκράαται: b 
9 ἔχων A* J τίν᾽ || secl. Schroeder | ἔχων. — 10 ὑμᾶς A** ἡμᾶς A** 

11 καίπερ ego: καὶ περὶ (sive παρὰ) 12 lac. indicavi, 
supplevi ex V (141 c) {περὶ an παρὰ incert. 13 μοι V: μου 
A»c (μος A**?) | ἀκόνη ἐστὶν V 14 ἔχω B: ἔχω τιν᾽ (τίν᾽) DE 
ἔχω τιν᾽ ἐπὶ Ὁ || ἕως ἔτικτεν om. CD || ἕως BE: ἕως τοῦ Qv| 
χων ἃ 17 ϑάλλοντι E 18 τοῖς ἤχοις C 19 qi CDEO: 
τὸ Bv 20 σε om. E | Στυμφίλου r (in B 5 obsc.) 1.92 λέγει 
τὴν Μετ. E J vy. μὲν γὰρ ἦν Μετώπη Bv Ϊ Miss D 
23 τοῦ τῆς Aox. ποτ. B(C) || ποταμοῦ] ποτὲ E 23 sqq.] lac. 
decem fere vv. C 23 τοῦ (alt) om. E 26 ἰδία Br 

BDEQ 
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BDEQ 1418. ἀκόνας λιγυρᾶς: ἀκόνην ὀξεῖάν φησι τὴν 
μουσικήν λιγὺς γὰρ νῦν ὁ ὀξύς. καὶ Ὅμηρος (B 246): 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμιϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. 
ἴσχεο. 

BEQ [οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ τὸν ἄκριτα λέγοντα ἡδὺν εἶναι. — b. ἄλλως" 
ἀκόνης τινὸς δόκησιν ἔχω ἐπὶ γλώσσης᾽ 0 ἐστι, παραχο- 
νῶμαι. 14313Q 6. ἢ οὕτως ἡ δόκησις ἀκόνη uov ὃ δοκῶ 
περὶ τῶν ἀνδρῶν. τοῦτό μοι ἀκόνη ἐστὶν ἡ παροξύνουσά 
μὲ καὶ παρορμῶσα. 143Q — d. ἢ οὕτω᾽ τῆς λιγυρᾶς ἀκόνης 
ἔχω δόκησιν ἐπὶ τῆς γλώσσης, ἥτις κραίνει τῆς εὐτυχίας 

BDEQ τὴν δόκησιν. 6. ὁ δὲ νοῦς᾽ ὀξὺς ὧν ὀξύτερος γίνομαι 
HQ παρ᾽ ἀκόνης τῆς δοχήσεως ϑηγόμενος. 1410 f. λιγυρᾶς 

νῦν τῆς οξείας. 

A 142a. προσέρπει: προσάγει. — b. παροξύνει καὶ αὖ- 
τόν μὲ ϑέλοντα ταῖς καλλιρρύοις ῥοαῖς. ^ c. καλλίροοι δὲ 
ῥοαὶ αἱ ἀπὸ τῶν ὀργάνων ἐκπεμπόμεναι. 

Eg! 1424. (προσέρπει:) γράφεται προσέλκοι. 
HQ 1488. καλλιρόοισι ῥοαῖς: ταῖς ἀπὸ τῶν ὀργάνων 

ἀναφερομέναις τῶν μετ᾽ αὐλῶν ὕμνων. 144 
BEQ 148". ματρομάτωρ: ἡ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς μήτηρ᾽ 

πῶς δὲ. ἐπιόντες δείξοιεν. 1595Ὲ 1415 Q 
A 144a. Στυμφαλίς: ἀπὸ πατρίδος ᾿ἀρκαδικῆς (B 608): 

Στὐμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο. 

b. ἡ ΜΜετώπη δὲ ᾿ΔΑσωποῦ μὲν ἦν γυνὴ, ϑυγάτηρ δὲ “ά- 
δωνος τοῦ ἐν ᾿Αρχκαδίᾳ ποταμοῦ, μήτηρ δὲ Θήβης. ἀφ᾽ ἧς 
ἡ Πινδάρου πατρίς. ὁ. προσέλκεταί μὲ ἡ Μετώπη ὑμνεῖν 

2 Eust. Il. 218, 35. Hes. EM 564, 55. EG 369, 54 

1 ἀκόνα (n) λιγυρᾶ DE 2 καὶ om. DE 8 Θερσίτα D || 
ἀγορητὸς E 5 ἐγχωρεῖ τὸν ἢ: ἔνι χωρητὸν 6 τινὰ ἃ 
 ἀκόνη μοι E &xoóvr μου ἢ: ἀκόνημα ὃν 8 περὶ E: παρὰ 
Büv 10 κραίνει BO: κρίνει E 11 ὀξύτατος B 13 τῆς 
om. Hv 165 χαλλιρόοις AP* || ῥοαῖς et 16 ῥοαὶ) πνοαῖς et πνοαὶ 
cj. b 18 ῥοαῖς H: πνοαῖς ἃ 19 αὐλῶν H: αὐλοῦ ἂν 
21 ἐπιόντες om. Β 28 Στύμφηλόν Hom: Στυμφηλίτην || Παρ- 
ρησίην 26 μὲ ego (V): μὲν 
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σε διὰ τὴν οἰκειότητα᾽ oxàg γὰρ, ἐγὼ δὲ Owfoiog....... 
ἦν, Θήβη δὲ ᾿Ασωποῦ καὶ Μετώπης τῆς “άδωνος τοῦ 
ποταμοῦ -4oxádog ϑυιγάτηρ ἀφ᾽ οὗ καὶ ϑηλυκῶς οὕτω 
ποταμὸς ἐν ᾿ἀρκαδία Μιεετώπη. 

5 1444. Στυμφαλὶς εὐανϑὴς Μετώπα: Μετώπη Aco- BDEQ 

ποῦ μὲν ἦν γυνὴ, μήτηρ δὲ Θήβης, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις Θήβη 
προσηγορεύϑη. διὰ τὴν οἰκειότητα οὖν, φησὶν ὁ Πίνδαρος, 
τὴν πρὸς ἐμὲ τῆς Μετώπης, ὅτι Θήβης μήτηρ τῆς ἐμῆς 
πατρίδος. ἕλκεταί μὲ ἡ Μετώπη Aras οὖσα. e. τὴν δὲ 

10 Μετώπην φασὶ γήμαντα ᾿᾿σωπὸν τὸν Ὠκεανοῦ, “άδωνος 
οὖσαν ϑυγατέρα, τεκνῶσαι Κέρκυραν, Αἴγιναν, Σαλαμῖνα, Θή- 
βην, Ἅρπινναν, Νεμέαν, Κλεώνην. 12998Β f. εὐανϑὴς δὲ DEHQ 
ἹΜετώπα ἡ ἀκμαία καὶ ἀνθηρὰ, ἵν᾿ ὁ λόγος ἐπὶ τῆς νύμ- 
φὴς ἀκούηται. i45^E 1299 0 

15 144g. ἡ Μετώπη ἡ AoxoóuxT) πόλις (τοῦτο γὰρ σημαίνει E 
διὰ τὸ Στυμφαλίς" Στύμφηλος γὰρ “ρκαδίας μητρόπολις) 
προσέλκει με ἑκόντα ἐν καλλιρόοις πνοαῖς. ἤγουν πρὸς τὸ 
αὐλεῖν καὶ ὑμνεῖν τὴν ᾿Αρκαδίαν τὴν τῆς μητρός σου χώραν. 

144h. ἄλλως" Στυμφαλὶς εὐανϑὴς Μετώπα: Aoxo- EHQ 
20 δική. Στύμφηλος γὰρ πόλις “Αἀρχαδίας. Ὅμηρος (B 608): 

Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην. ἐνέμοντο. 
i ματρομάτορα δὲ λέγει τὴν Μετώπην ó Πίνδαρος οὕτω᾽ 

| ΜΜετώπη ϑυγάτηρ μὲν “άδωνος τοῦ ποταμοῦ τῆς ᾿άρκα- ΒΕ(Η)0 
δίας, γυνὴ δὲ ᾿ἀσωποῦ τοῦ ἐν Θήβαις ποταμοῦ. 

ὅ ἘΜ 480. 41: Θήβα εἰ «οὔ πὸ Θήβης θυγατρὸς Μετώπης, 
γυναικὸς Ἀσωποῦ, ἀφ᾽ ὧν καὶ ὠνομάσϑησαν ἐκεῖ πολῖται καὶ 
πόλις, ὡς εὗρον elg τὸ σχόλιον. τοῦ Πινδάρου ἐπινικίω vVuvo 
Ayncia Συρακουσίω. 9 Paus. 5,22,6. Tzetzes exeg. Il. p. 132 

144 k. φασὶ δὲ τὴν Μετώπην oi uiv λίμνην, oi δὲ ποταμόν. 
Thom. 232, 5 

1]lac.indicavi 3 &ox«ómgg:ego  3— —4 corrupta; (ἐπὶ τοῦ» 
ποταμοῦ Schroeder ὅ εὐανϑὴς om.DE 8 τῆς Merz sc] in mg. 
add. E; τοῦ μετώπου D || ὅτι] ἥτις ἂν 9 us &DO: μὲν E (cfr. A) 

10 φασι v: φησι 11 Kéoxvoog E 12 Κλεώναν ᾷἃ om. v 
13 Μετώπη DE — 16 Xrvugzlig 18 μου 19 Στυμφα(ηλλὶς 
HQ: Σταμφυλὶς EF || Μετώπη EF: om. HÜü 21 Παρρασίαν E 

22—24 cfr. Thom. 232,1 23 Μετώπα pro l. praem. B || 
τοῦ π. τῆς Aox. EF: τοῦ τῆς 4. m. Ὁ τοῦ ἐν Aoxoóic mx. Bv 
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BEQ 145a. 4c Mevómm ἐγέννησε τὴν ἱππικὴν Θήβην, 
κατὰ ἀναφορὰν τῶν ἐνοικούντων ἐν ταῖς Θήβαις. 141Ὲ0 

BDEQ 145b. πλάξιππον € ἃ Θήβαν ἔτικτε" τᾶς ἐρατεινὸν 
ὕδωρ: ταύτης οὖν, τῆς Μετώπης" λέγει, δὲ νῦν τοῦ ὁμω- 
νύμου ποταμοῦ τῇ ἡρωίδι. c. ὅτι δὲ ἡ Μετώπη τῆς 4o- 5 
καδίας ποταμὸς, Καλλίμαχος ἱστορεῖ ἐν ὕμνοις (in Jov. 26): 
πολύστιόν τε Μετώπην.  1448E 144^Q 

A 147a. πίομαι: οὐ λέγει κυρίως ὅτι πίομαι τὸ ἀπὸ 
- 4 er Ej ' * , Lr ' ' 

τῆς Μετώπης ὕδωρ, ἀλλὰ οἷον γεύσομαι αὐτῆς διὰ τὸν 
ὕμνον καὶ ταύτην εἰς τὸν ὕμνον συλλήψομαι. 10 

BDEQ 1470. πίομαι ἀνδράσιν αἰχματαῖσιν ἕως τοῦ ὕμ- 
νον: ἀνδράσι νῦν τῷ τε ᾿Δγησίᾳ καὶ τοῖς τούτου προγόνοις. 

c. τὸ δὲ πλέκων. ἤτοι πρὸς τὸ ποικίλον καὶ διάφορον 
τῆς φϑογγῆς᾽ λέγουσι γὰρ καὶ στροφὰς ὧδε" 3 ὡς ἐπὶ στε- 
φάνου μουσικοῦ. ἃ. ὁ δὲ λόγος᾽ ὦ τῆς ἐμῆς πατρίδος 15 
᾿Δρκαδικῆς Μετώπη᾽ λέγει δὲ τοῦ ποταμοῦ" γεύσομαι τῷ 
ὕμνω καὶ εἰς τὸ ἐγκώμιον ἀναλήψομαι, αὐτῷ τε τῷ ᾿Δγησίᾳ 
καὶ τοῖς τούτου ἀνδρείοις καὶ πολεμικωτάτοις προγόνοις τὸν 
ποικίλον καὶ πολύφϑογγον ὕμνον διαπλέκων καὶ συντιϑείς. 

BCDEQ 1488. ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Aivéoa: ἀποστρέφει 20 
τὸν λόγον πρὸς Aivíav τὸν χοροδιδάσκαλον. «Ἄϊνέας γὰρ 
οὗτος χοροδιδάσκαλος, ᾧ ἐχρήσατο διὰ τὸ αὐτὸν ἰσχνό- 
φῶνον εἶναι καὶ μὴ δύνασϑαι ἐν τῷ δημοσίῳ δι᾿ ἑαυτοῦ 
καταλέγειν τοῖς χοροῖς, ὅπερ οἵ πλείους καὶ μεγαλόφωνοι 

1 8q. gs iis quae praecedunt conj. BE 2 ταῖς om. 
Beck, h 3 πλάξιπτον B 3.4 τᾶς ἐρ. ὕδωρ om. Β908 
4.ὅ τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ego: τῷ ὁμωνύμῳ (ὁμωτίμῳ B E) πο- 
ταμῶν τὸν ó—ov ποταμὸν Beck ὅ 5 ἡρωίνῃ E 1 πολίστιον D 
8 λέγεται: ego 9.10 ft. αὐτοῦ διὰ τῶν ὕμνων 11 αἰχματαῖσιν 
αἶχιι. πλέκων Ε 19 re om. DO 14 γὰρ BO: δὲ DE 
14.15 στεφάνῳ 18 μουσικῆς Qv — 15sq. ft. ὦ τῆς ἐμῆς πα- 
τρίδος {μῆτερ Ἀρκαδικὴ Μετώπη, (ἧς) (λέγει δὲ τοῦ ποταμοῦ) 
γεύσομαι 16 δὲ] δὲ καὶ B**| τῷ ποταμῷ D 16. 17 τῷ ὕμνῳ 
ΕΘ: τῶν ὕμνων B τοῦ ὕμνου θ᾽ 7 τὰ ἐγκώμια ἃ | αὐτοῦ τε 
τοῦ Ε 21 πρὸς DEQ: πρὸς τὸν BC Ι 4ivécv] Αἰνέα E || Ai- 
νέας — 92 ἐχρήσατο] lac. C 22 ὁ 40906. D 23 δημοσίῳ 
δι᾽ ἑαυτοῦ] αὐτ(ῶ) ποιήματι D | Fior? C0: δησίω B δήμῳ E 

24 rovg yogovs B! | πλεῖστοι Ὁ ἢ 
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E - , , ? , ye - / τῶν ποιητῶν ἀγωνιζόμενοι ἐποίουν, δι΄ ἑαυτῶν διδάσκοντες 
1 , ϑι 4 3 1 , , ' 

τοὺς χορούς. ἀπέστρεψεν ovv τὸν λόγον ὁ Πίνδαρος πρὸς 
* : , « : ᾽ 

τὸν Αἰνέαν λέγων᾽ παρόρμησον νῦν, ὦ vía, τοὺς ἕταί- 
ρους τοὺς ἐν τῷ χορῷ, ὥστε ὑμνῆσαι πρῶτον μὲν τὴν Ἥραν᾽ 
ἔπειτα δὲ γνωρίσαι τοῖς λόγοις ποίησον αὐτοὺς, εἰ κατὰ τὸν 
ἀληϑῆ λόγον ἐκφεύγομεν τὸ ὄνειδος τῶν Βοιωτῶν | καὶ τὴν BCEQ 
παροιμίαν τὴν λεγομένην Βοιωτία oc. — b. ἡ δὲ παροιμία 
, v ur "c , , - , D 
ἐντεῦϑεν᾽ Tuvreg, £9vog βάρβαρον ἀρχαῖον, κατῴκησαν τὴν 
Βοιωτίαν οὕστινας ἐκ παραφϑορᾶς τοῦ ὀνόματος, ἀντὶ τοῦ 

^r, , € t. * (4 ^ 

10 ὕἼαντας λέγειν, T5 ἐκάλουν᾽ ὥστε καὶ τοῖς ὕστερον διαδο- 
ϑῆναι τὴν λέξιν ἐπὶ τῶν Βοιωτῶν καὶ λοιπὸν νομισϑῆναι, 
᾿ διὰ πολλὴν ἀλογίαν καὶ ἀγροικίαν οὕτως ἐξ ἀρχαίου αὐὖ- BCDEQ 
τοὺς κεκλῆσϑαι, τούς τε βουλομένους εἰς ἀπαιδευσίαν ἐπι- 
σκώπτειν τινὰς, τοῦτο λέγειν᾽ Βοιωτία ὗς. ο. ὃ δὲ νοῦς" BDEQ 
παρόξυνον ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὺς χορευτὰς, ὦ Αἰνέα, πρῶ- 

^ M e ^ ^ , » , 

τον μὲν τὴν Ἥραν τὴν ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει Παρϑενίαν 
ἀνυμνῆσαι, καὶ γνῶναι ἀληϑέσι λόγοις διὰ τοῦ ὕμνου ποί- 

σι 

1 

8 sch. Ap. Rh. 3, 1242. — Apost. 5, 11. Tzetzes ad Lyc. 433: 
ἄλλος δέ τις ἱστορικός qmoww: Ὕαντες ἔϑνος βάρβαρον τὰς Θή- 
Bes παρώκησαν. οἱ δὲ ἰδιῶται κατὰ ἰδιωτισμὸν παραφϑορὰν 
τοῦ ὀνόματος ἐποίησαν, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν Tag Βοιώτιος Tg Βοιώ- 
τιος λέγοντες. μέμνηται δὲ τοῦ ἔϑνους τούτου καὶ Φρύνιχος ὁ 
τραγικὸς ἐν δράματι Πλευρωνίαις λέγων (fr. 5 p. 721N.) 

στρατός ποτ᾽ εἰς γῆν τήνδ᾽ ἐπεστρώφα ἱποδί 
"Tevrsg, ὃς γῆν ναῖεν ἀρχαῖος λεώς" 
πεδία δὲ πάντα καὶ παράκτιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνάϑοις. 

1 τῶν — 2 χοροὺς] lac. C 8 Αἰνέα DE || νῦν BO: οὖν D 
om. CE 4 ὥστε) ὅτε E || πρῶτον uiv BE: uiv CD uiv πρῶ- 
τον ἢ ὅ τοῖς λοιποῖς 6 ἐκφεύξομεν D || τὸ om. E 
8 ἐνταῦϑα E || ἱστορία ante Ὕαντες add.  8--14 cfr. Thom. 
233, 19 9 οὔστινας BEQ: o?s οὖς τινες hb om. Apost. | 
παραφϑορᾶς BÜ: παραωρᾶς Ἐ“ -φορᾶς EP^ περιφορᾶς Q0 μετα- 
φορᾶς Apost. 10 Υΐαντας Ἐ || ἐκάλεσαν Apost. 10.11 δια- 
δοϑῆναι) δήμου δοϑῆναι E 12 πολλὴν) πολλὴν γοῦν Ὁ τὴν 
πολλὴν AÀpost.|| οὕτως om. ἢ 12.18 αὐτοὺς om. D 14 τοῦτο 
λέγειν] ἐξ οὗ καὶ D 14 sqq. pro sch. 148* σκυτάλα ὑποφήτης 
καὶ τρόπον τινὰ σκῆπτρον vO|v Μουσῶν] C 
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qcov τοὺς ἀκούοντας, εἰ ἀποφεύγομεν ἐκεῖνο τὸ ὄνειδος, 
ὃ ἀμουσίας ἕνεκεν ἡμῖν τοῖς Βοιωτοῖς προστρίβεται. ὑπάρ- 
χεις γὰρ τῶν Μουσῶν ἄγγελος ὀρϑὸς καὶ ὑποφήτης, καὶ 
τρόπον τινὰ σκυτάλη καὶ xir oov τούτων τυγχάνεις καὶ 
κρατὴρ ἡδὺς τῶν ὕμνων" ἀντὶ τοῦ, μουσικώτατος γὰρ εἰ. 

A 149a. Aivéo: Αἰνέας ὁ τοῦ χοροῦ διδάσκαλος, ᾧτινι 
ὁ Πίνδαρος ἐχρῆτο διὰ τὸ ἰσχνόφωνον καὶ μὴ δι᾽ ξαυτοῦ 
δύνασϑαι τοῖς χοροῖς καταλέγειν" ὅπερ οἷ πλεῖστοι ἐποίουν, 
δι᾿ ἑαυτῶν ἀγωνιζόμενοι. 

A 149b. πρῶτον μὲν Ἥραν: τὴν Σαμίαν Ἥραν. 
6. τινὲς δὲ τὸν ᾿4γησίαν φασὶν ἴδρύσασϑαι ἄγαλμα Ἥρας. 

d. of δὲ ὅτι γαμήλιος καὶ αἰτία γενέσεων. ^ e. καὶ ἐν 
Εὐβοίᾳ Παρϑένος ἐκαλεῖτο ^ f. καὶ ποταμὸς Παρϑένιος, 
ὃς Ἴμβρασος ἐκλήϑη. Καλλίμαχος (fr. 218} ἀντὶ γὰρ ἐκλή- 
$c, Ἴμβρασε, Παρϑενίου. 

CEHQ 149 g. Ἥραν Παρϑενίαν: τὴν ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει 
τῆς “ἠρκαδίας τιμωμένην [ὑμνῆσαι ἵν᾽ ἧ, τὴν ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ. 
οὕτως δὲ καὶ ἐν Ἄργει τιμᾶται Ἥρα. 

BCEQ 162. εἰ φεύγομεν, παν τὐαή dd τὴν ἀγροι- 
κίαν καὶ τὴν ἀναγωγίαν τὸ παλαιὸν οἵ Βοιωτοὶ ὧες ἐκα- 

BEQ λοῦντο᾽  καϑάπερ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς διϑυράμβοις (fr. 83): 
BCEQ ἦν ὅτε σύας τὸ Βοιώτιον ἔϑνος ἔλεγον. | καὶ Κρατῖνος 

(fr. 810 Κι)" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν Συοβοιωτοὶ, κρουπεζοφόρον γέ- 
νος ἀνδρῶν. 154£Q 

A 153a. ὗν: ᾿Δρίσταρχος᾽ παρὰ τὸ λεγόμενον [ἐν] Βοιωτία ὗς. 

10 sch. Ap. Rh. 1,187; 2, 861 12 sq. St. Byz. Παρϑένιον 
13 sq. Strab. 10, 457 

1 εἰ --- 2 προστρίβεται om. D 2. ἕνεκαν 2.8 ὑπάρχει E 
8 x«l(pr)om.B 4 καὶ (alt.) 0: om. BDE 6 l. Aivéag A 
à τοὺς χοροὺς A; cfr. supra 186, 24 10 σαμίαν A σαλαμίαν 
Red., ϑαλαμίαν b 16 1. πρῶτον μὲν praem. HQ ἢ παρϑένον 
E | ὄρει] τῷ ὄρει Qb — 17 ὑμνῆσαι om. CQüv 19 φύγομεν E | 

, Βοιωτίαν vv om. (| ὗν] νῦν E || ὅτι EQ: om. BCv 20 ἀνα- 
γωγίαν BCQO: ἀναγανίαν E ἀλογίαν 6 ἢ vise; E 28 οὗ τόδ᾽ E | 
εἰσὶ BCE || συοβοιωτικὸν πεξζοφόρον (-ov θ) B(C)EO: Gataker 
op. crit. p. 5594 Porson praef. Hec. LVII 25 post Ἀρίσταρχος 
lac. stat. Horn || £v seclusi 

15 
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πεποιϑὼς δὲ ὁ Πίνδαρος τοῖς ἑαυτοῦ ποιήμασε κελεύει 
ἐπιγνῶναι τὸν Αἰνέαν καὶ γνῶναι τὴν τέχνην, εἰ φεύγουσιν 
οἵ Θηβαῖοι τὸ παλαιὸν ὄνειδος παιδείᾳ διαφέροντες καὶ 
μουσικῇ. τότε γὰρ ὡς ἀμαϑεῖς f&oxómrovro. Ὁ. "Yavveg 

5 δὲ ὥκησαν τὴν Θήβην. καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος μετετράπη 
τὸ καὶ Συοβοιωτοὺς αὐτοὺς λέγεσϑαι 

1ὅ8.. ὗν: Ὕαντες ἔϑνος Βοιωτίας, οὕστινας ἐκ παρα- 
φϑορᾶς τοῦ ὀνόματος ἀντὶ τοῦ Ὕαντας λέγειν ἐκάλουν Ti 
ὥστε τοῖς ὕστερον διαδοϑῆναι τὴν λέξιν ἐπὶ τῶν Βοιωτῶν 

10 καὶ λοιπὸν νομισϑῆναν διὰ πολλην ἀγροικίαν καὶ ἀλογίαν 
οὕτως ἐξ ἀρχαίου αὐτοὺς χκεκλῆσϑαι, τούς τε βουλομένους 
τινὰς σκῶψαι ἐκάλουν Βοιωτίαν vv. 

188 ἃ. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος: τυγχάνεις γὰρ, ὦ Αἰνέα, 
ἄγγελος ἀληϑὴς καὶ τῶν καλλικόμων Μουσῶν κῆρυξ τῶν 

15 τὲ ἐπισήμων καὶ ἄγαν εὐφήμων ὕμνων πρατὴρ γλυκύτατος. 
184 ἃ. ἠυκόμων: καὶ νῦν τοῦτο σημαίνει" οἷον Μου- 

σῶν εἶ κῆρυξ, διὰ τὸ σκυταλοφος εἴν τοὺς κήρυκας. περὶ δὲ 
τῆς σκυτάλης καὶ ἐν τοῖς ᾿Δρχιλόχου ὑπομνήμασιν εἴρηται 
(fr. 86)" ἀχνυμένη σκυτάλη. b. .... mwoeg& τοῖς 4απε- 

30 δαιμονίοις. τινὲς δὲ δύο ἰσοπήχεις καὶ ἰσομήκεις᾽ καὶ τού- 
τῶν τὴν μίαν διδόασι τῷ ἁρμοστῇ, (Qv) ἂν ἐχπέμπωσι πο- 
λιτικὴν χρείαν ἔχοντα, τὴν δὲ ἄλλην κατέχουσι" καὶ ὅταν 
δέῃ ἐπιστέλλειν ἀναγκαῖά τινα. ὑπὲρ τοῦ ἄγνωστα εἶναι τὰ 
ἐπιστελλόμενα τοῖς διακομίζουσιν ἑλίσσουσι παρ᾽ ἕξαυτοῖς τὴν 

35 σχυτάλην δέρματι λευκῷ καὶ γράφουσι" ἔπειτα λύουσι καὶ 
διδόωσι, μὴ φυλάττοντα τὴν λέξιν τῶν γεγραμμένων παρ᾽ 

20 ---Ρ. 190. 8 sch. Ar. av. 1283. Phot. et Suid. s. v. σκυ- 
τάλη (— lex. Bachm. 367, 1. sch. Thuc. 1, 131). Plut. Lys. 19, 
5—'. Gell. N. A. 17,9, 6—17 

3 παιδιᾷ: b 4 τότε γὰρ ego: τὸ τέτταρον Α τὸ δὲ πρό- 
τερον b. ὅ {τούτου τοῦ Óv. 4.  6θ τὸ καὶ] καὶ τὸ cj. b | 
συοβότας: Ὁ 7.8 παραφόρου: V (p. 187,9) | λέγει: Υ 11 post 
ἀρχαίου ras. 5 litt. 12 ἐκάλουν corruptum 13 τυγχάνεις 
γὰρ ὦ ego: τυγχάνει γὰρ og 14 καλλιοκόμων: ego 16 καὶ — 
σημαίνει Vix integra — 17 σκυτοφορεῖν: ego 18 Δρχελόχου A** 

19 lac. indicavi 20 ἰσοπήχεις et sch. Ar. 91 0v addidi 
26 ft. μὴ φυλαττόντων τὴν τάξιν 
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ἑτέρῳ τινι ἢ παρ᾽ ἐκείνῳ, ὃς λαβὼν ἕλίσσει τὴν παρ᾽ ἕαυ- 
τῷ ῥάβδον καὶ οὕτως φανερῶν τῇ τάξει γενομένων μὴ 

ΠΡΟ Ε ; νοεῖν τὰ γεγραμμένα. , 
BCDEQ — 154c. ἠυκόμων σκυτάλα Μοισᾶν: τῶν εὐκόμων 

Μουσῶν ἀξιόλογε [ἄγγελε καὶ] κῆρυξ. σκυτάλην γὰρ ἐκ 5 
τοῦ συμβεβηκότος λέγουσιν, ὡς καὶ ᾿Δρχίλοχος (fr. 86)' 
ἀχνυμένη σκυτάλη. ἀ. ἡ δὲ σκυτάλη τοιοῦτόν ἐστι. 44- 
κωνὲς κήρυκας διαπεμπόμενοι ξύλον μελαίνοντες περιείλισσον 
λευκῷ ἱμάντι καὶ περιέγραφον τῷ τε ἱμάντι καὶ τῷ ξύλῳ" 
εἶτα ὑπέλυον, ὥστε τὴν ἀκολουϑίαν τῆς γραφῆς μὴ σώ- 10 
ξεσϑαι, εἰ μὴ προστεθείη πάλιν ὃ ἱμάς" καὶ οὕτω διὰ μὲν 
ἑτέρου τὸν ἱμάντα. διὰ δὲ ἑτέρου τὸ ξύλον ἀπέστελλον. 

BEQ e. o£. δὲ ὅτι ξύλον διαπρίοντες ἔνδον ἐπέγραφον καὶ οὔ- 
BCDEQ voc ἀπέστελλον. οἱ δὲ ὅτι ξύλον τι στρογγύλον, ὅπερ 

εἰς δύο ποιοῦντες τὸ μὲν ἥμισυ κατεῖχον αὐτοὶ, τὸ δὲ ἕτε- 16 
ρον ἐδίδουν τῷ ἁρμοστῇ [τῷ στρατηγῷ] τῷ ἐκπεμπομένῳ 
εἴς τινα πόλιν" εἶτα εἰ ἐβούλοντο δηλῶσαι αὐτῷ περὶ ἀπορ- 
ρήτων, ἱμάντι περιειλίσσοντες ὃ εἶχον αὐτοὶ ξύλον ἐπέγρα- 
gov' ὅντινα δεχόμενος ὃ ἁρμοστὴς περιείλει ᾧ εἶχεν ἐκείνου 
ἀἁποκόμματε καὶ οὕτως ἀνεγίνωσκεν. ἦσαν δὲ ἁρμοσταὶ 90 
“ακεδαιμονίων εἴκοσιν. 1560 

BceQ 154g. ἄλλως" Μοισᾶν: ἀντὶ τοῦ Μουσῶν ἄγγελε καὶ 
κῆρυξ. ἢ. ἐχρῶντο δὲ πλατείαις σκυτάλαις οἵ “Δάκωνες, 

7—12 Tzetzes Chil. ΙΧ 135—955? 14—21 cfr. ad 154^ 

2 γενομένην: ego 2.8 μὴ νοεῖν corrupta; ἀνεγίνωσκε V 
sch. Ar. Phot. 4 εὐκόμων ἢ: ἠυκόμων BDE (om. C) 
5 ἀξιόλογος CEQ || ἄγγελε καὶ om. CDEO; seclusi cl. 22 
7 δὲ] γὰρ D 9 καὶ --- ἱμάντι om. Β 10 ἐπέλυον θν 11 xol] 
7Ὲ 18-- 90 cfr. Thom. 234, 11 13 διαπρίξοντες EQ || 
ἀπέγραφον EQ 14 ἐπέστελλον B || τι om. D | ózso BCE: ὑπὲρ 
6 πρίξοντες καὶ D διαπρίξοντες b, om. 15 sig — ποιοῦντες 
15 εἰς om. Q || αὐτοῦ Q(*»b — 16 ἐδίδον E || τῷ ἁρμοστῇ om. Bv || 
τῷ στρατηγῷ om. b (στρατηγόν, non ἁρμοστὴν habent sch. Ar., 
Plut, Phot, Gell) 17 εἰ om. DE 19 δεχόμενος Βθ (Phot): 
δεξάμενος CDE (Plut) || περιεῖλεν CDQ || o] ὃ E || ἐκεῖνος Qv 
21 Λακεδαιμόνων E 29 ἄλλως — 23 κῆρυξ (Ο)Ε0: ἄλλοι δὲ 
ὅτι B, om. δὲ post ἐχρῶντο 
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ἐγγράφοντες αὐταῖς τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἐγκλείοντες εἰς σκύ- 
τινα ἀγγεῖα καὶ οὕτω σφραγίζοντες. 154^Q 

156a. Συρακοσσᾶν τε καὶ Ὀρτυγίας: Ὀρτυγία νῆ- BEQ 
Gog ταῖς Συρακούσαις παρακειμένη τὸ πρότερον᾽ νῦν δὲ 

5 συνήφϑη τῇ πόλει ταῖς Συρακούσαις. Ὁ. ἄλλως" νῆσος BCDEQ 
πρὸ τῶν Συρακουσῶν, ἧς ἄρχει ὁ Ἱέρων. ^ c. ὅτι ἡ τῶν 
Συρακουσίων νῆσος Ὀρτυγία ἐκαλεῖτο, καὶ ὅτι ᾿Δγησίας ἐπο- 
λιτεύετο ἐν Συρακούσαις" ἣν δὲ τὸ ἀνέκαϑεν Στυμφήλιος 
ἐξ ᾿Αρκαδία d. ἥντινά σι. τὴν τῶν Συρακουσῶ ᾿Αρκαδίας. ἃ. ἤντινά, φησι, τὴν τῶν Συρακουσῶν 

10 πόλιν légov καϑαρῷ σκήπτρῳ διοικῶν, ἴσα καὶ δίκαια βου- 
λευόμενος τιμᾷ καὶ ϑεραπεύει τὴν Δήμητραν τὴν ἀνϑηρὸν 
[καὶ ἐρυϑρὸν] ἔχουσαν πόδα. ^ e. ἢ φοινικόπεξαν, τὴν ἐρυ- HQ 
ϑοόπουν, ἀπὸ μέρους καλήν᾽ πέζα γὰρ ὁ ποῦς. 

158a. τὰν Ἱέρων: ἱερωσύνην «εἶχεν» ὁ 'Iégov 4ή- A 
16 μητρος καὶ Κόρης καὶ Διὸς Αἰτναίου ἐν Σικελίᾳ ἐκ δια- 

δοχῆς Τηλίνου τοῦ προγόνου αὐτῶν. 
158b. σκάπτῳ: ᾿Δρίσταρχος᾽ τοῖς κατὰ τὸν χορὸν εἰ- A 

πεῖν ἐπικελεύει τῶν τε Συρακουσῶν μεμνῆσϑαι καὶ τῆς 
3 MK er A M - , τὸ Ὀρτυγίας᾽ αὕτη δέ ἐστι προσεχὴς ταῖς Συρακούσαις νῆσος 

Α 3 , e A , é M LI E ? LI 
90 xol ἀχώματος. | C. ὃ δὲ Δίδυμος᾽ διὰ τὸν Ἰέρωνα. ἔπεϊ 

ἄνωθεν ἐκ προγόνων ἱεροφάντης τῶν ϑεῶν ἀποδέδεικται, 
τὰ προκείμενά φησιν ὃ Πίνδαρος" καὶ παρατίϑεται τὰ Φι- 
λίστου (FHG IV, 640) καὶ τὰ Τιμαίου (FHG I, 214). 

4 sq. sch. N. 1,2 (p. 18, 10 Ab.). sch. P. 2, 10 12 sch. Did. 
4 538. Hes. s. v. &oyvoozsto. EM 137,22 

1 αὐταῖς C: αὐτοῖς BEv αὐτῶν 80 b 81. B: om. E xol 
Ὀρτυγίας ἃ || Zvooexocàv B Συρακουσᾶν ν 5 ἄλλως ΒΕ: 
Ὀρτυγία  Ὀρτυγίας D 8 ἐν om. E || Στυμφύλιος E 

9 τὴν om. CE 10 καϑ'. cx. Ἱέρων E || ἔσα — βουλευό- 
μενος om. D || δίκα E 11 τιμῶν καὶ ϑεραπεύων D τιμᾶν καὶ 
ϑεραπεύειν Q || “ήμητρα Β || post Ζ“ημ. add. ϑυγατέρα C, om. 
ceteris 12 καὶ ἐρυϑρὸν B: om. 14 suppl. ἢ 16 Τη- 
λίνου b: λίνου 11 σκάπτων | χορὸν Wilamowitz, Horn: χρό- 
νον 11.18 εἰπεῖν ἐπικελεύει Horn: εἰπεῖν ἐπικελεύων A εἰ- 
πεῖν ἐπικελεύω Mommsen suppl. p. 65 εἶπον ἐπικελεύων Wila- 
mowitz 18 Zvoexovoiov:b 19 Συρρακούσαις 20 xoi ἀχώμα- 
zog À prave: διὰ χώματος Horn non recte || Δίδυμος b: Πίνδαρος 

21 ταῖν θεοῖν b | ft. ἀπεδέδεικτο — 22 Πίνδαρος] Δίδυμος cj. b 
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A 159. φοινικόπεξαν: ἐπειδὴ οἱ λικμῶντες và ἄχυρα 
ξανϑοὶ γίνονται τὴν κεφαλήν. πᾶν δὲ ἄκρον πέζα κα- 
λεῖται. 

A 160a. λευκέππου ct: ὅτε ἡ 4ημήτηρ τὴν Κόρην 
εὗρε μετὰ τὴν ἁρπαγὴν καὶ λευκοὺς ἵππους ὑποζεύξασα 
ἀνήγαγεν αὐτήν. 

ΒΌΕΗΟ 160b. λευκίππου τὲ ϑυγατρός: ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
ἀμφέπει καὶ τῆς λευκοὺς ἵππους ἐχούσης ϑυγατρὸς αὖὐ- 
τῆς᾽ λέγει δὲ τῆς Κόρης. 6. λεύκιππον δὲ εἶπεν, 

B:CDEHQ [ἐπειδὴ λέγεται μετὰ τὴν ἁρπαγὴν ἡ Κόρη, ἣν ὑπέστη ὑπὸ 
τοῦ Πλούτωνος, εὑρεϑεῖσα λοιπὸν ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς 4ή- 
μήτρος, λευκοπώλῳ ἅρματι ἀνῆχϑαι εἰς τὸν Ὄλυμπον πρὸς 

B:CEHQ τὸν πατέρα τὸν Δία. — d. λέγεται δὲ ὁ Ἱέρων τῆς 47ή- 
μητρος καὶ τῆς Κόρης ἱεροφάντης. 

A 162a. Ζηνὸς Aivvaíov: ἐν τῇ Αἴτνη Διὸς Aitvaiov 
ἄγαλμα ἵδρυται, καὶ ξορτὴ Αἰτναῖα καλεῖται. 

BCEQ 162b. xai Ζηνὸς Aivvaíov: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀμφέπει. 
Cc. περιέπει δὲ καὶ ϑεραπεύει ὃ léoov καὶ τὸ κράτος τοῦ 

Διὸς τοῦ κατὰ τὴν Αἴτνην τιμωμένου. 
BCDEQ 1024. ἁδύλογοι δέ μιν λύραι: af ἀπὸ τῶν ὀργάνων 

πνοαί. 6. ὁ δὲ λόγος" αἵ δὲ ἡδύλογοι αὐτὸν πνοαὶ τῶν 
ὀργάνων καὶ ὠδαὶ γνωρίζυυσιν᾽ ἤτοι ὡς πολυύμνητον διὰ 
τὰ κατορϑώματα, ἢ ὡς καὶ αὐτὸν μουσικῆς ἔμπειρον φησὶ 
γάρ που ἔμπροσϑεν (Ὁ. 1 14) ἀγλαΐζεται δὲ καὶ μουσικᾶς 
2 3 ἢ ἐν ἀώτῳ. 

2 Βα. sch. B. à 272 

5 ὑποζξεύξασαν: ego 1 sqq. sch. 160 B? mg. 7 l om. 
BD || ἀπὸ --- 8 τῆς om. B "* τὸ om. Oxon. 8.9 αὐτοῦ Qv 
(corr. iam Beck) 10 ἡ Κόρη om. Cb || ἣν om. E 11 Πλά- 
vovog D || λοιπὸν hic om. b [αὐτῆς Ζήμητρος om. B || 4ημή- 
voce Beck, n 12 ἀνῆχϑαι BC h: ἀνήχϑη ὃν ἀνήχϑη λοιπὸν Q 
ἀνῆχϑαι λοιπὸν ἘΠ ἢ 18 τὸν (ante Ζία) om. BC 16 Ai- 
τναία A?* 117]. κράτος add. EQ. 19 Αἴγναν E 20 δέ μιν 
λύραι B: λύραι CDE λέγονται ἃ 21 ὁ — 22 ὀργάνων om. C 

21 αὐτῶν DOQ** 22 πολύμνητον E 24 δὲ om. E || μου- 
σικῆς Dv 

25 
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163a. μὴ ϑραύσοι: ὁ ἐπιγινόμενος χρόνος τὸν ὄλβον A 
αὐτῶν μὴ ϑραύοι, τοὐναντίον δὲ αὐτοὶ ....' τοῦτο γάρ 
τινες συνεκδέχοντα. — b. μὴ ταράσσοι. | 

163c. μὴ ϑραύσοι χρόνος ὄλβον: ὃ λόγος εὐκτικός᾽ BDEQ 
s uj δὴ οὖν, ὦ ϑεοὶ, ϑραύσοι καὶ ἀφανίσοι αὐτοῦ τὴν εὐ- 
δαιμονίαν ὃ μακρὸς χρόνος, ἀλλὰ φιλοφροσύναις καὶ εὖ- 
ϑυμίαις ἐπεράστοις εἴη τὸν ᾿Ιέρωνα τὸ τοῦ ᾿4γησίου ἐγκώ- 
uiov δέξασϑαι. 

106. σὺν δὲ φιλοφροσύναις: ὅτι φίλος ᾿᾽Δ4γησίας A 
10 Ἱέρωνος καὶ μάντις᾽ ὃς ἀνῃρέϑη “Ἰέρωνος καταλυϑέντος. 

166. δέξαιτο κῶμον: τὸ τοῦ ᾿Δγησίου ἐγκώμιον δέ- c 
ξαιτο ὃ “Ἰέρων. 

167a. οἴκοϑεν οἴκαδε: ὅτι ᾿ρκὰς καὶ Συρακούσιος BCEQ 
ὁ ᾿Δγησίας. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς | οἰκεῖον ὄντα καὶ οὐκ ἀλλό- BCDEQ 

15 τρίον. 6. ἴδιον ἐξ ἰδίων. εἰ γὰρ καὶ ἐν Σικελίᾳ οἰκεῖν BEQ 
δοκεῖ ὃ ᾿Δγησίας, ὅμως ἐκ μητρὸς ᾿ἄρκάς ἐστιν, ὥσπερ 
ἐδείχϑη ἀνωτέρω (129 e). 

1074. ἀπὸ Στυμφαλίων: ἐκ τοῦ Στυμφήλου εἰς αὶ 
Συρακούσας πέμπει τὸν ὕμνον. μητρόπολις δὲ ᾿ἀρκαδίας 

20? Στύμφηχλος. 
168a. ποτινισόμενον: παραγινόμενον. b. ὁ δὲ BCDEQ 

νοῦς τοιοῦτος δέξαιτο ὃ 'légov ἀπὸ τῆς ᾿ἡρκαδίας ἐρχό- 
μενον τὸν ὕμνον καὶ καταλιπόντα τὴν Στύμφηλον πόλιν, 
ἤἥ ἐστι μητρύπολις τῆς εὐμήλου ᾿ἀρκαδίας, καὶ εἰς Σικελίαν 
παραγινόμενον. 

170a. ἀγαϑαὶ ὁὲ πέλονται: ἀγαϑαὶ δέ, φησι, καὶ A 
2 σι 

19 et 24 cfr. sch. V 144g 

1.2 τῶν ὔὄλβων αὐτὸν A'* 2 αὐτοὶ) ἄλλοι cj. Mommsen 
suppl. p. 66. Conieceris αὔξοι; sed plura excidisse videntur 
4 μὴ --- λόγος om. ὃ 5 ὦ om.E 14 ὁ '44y.] ἦν ὁ Ay. E 
15 ἄλλως (ante ἴδιον) add. EQ ἢ add. v | εἰ] ἐν E — 15.16 δο- 
xti οἰκεῖν Bv 10 δοκεῖν E — 19 πέμπει vix sanum; ft. παρα- 
γινόμενον | ὕμνον] κῶμον mallet b 21 l. et παραγιν. om. D | 
παραγενόμενον B*'v || παραγ. — 22 τοιοῦτος om. C 22 δέξαιτο 
om.k 23 Στύμφυλονξ“ — 24 5] ἥτις Bv || Σικελίαν b: "A4oxo- 
δίαν BDEQO om. € 25 παραγενόμενον D 

ScHOoL. ΙΝ PixpARUM ed. Drachmann. 13 
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χρήσιμοι κατὰ χειμερίαν νύκτα δύο ἄγκυραι ἠρεισμέναι ἐκ 
μιᾶς νεώς. τοῦτο δέ φησι διὰ τὸ καὶ τὸν ᾿Δ“γησίαν δύο 

^ 3 » , 

περιέχεσϑαι πατρίσι, τῇ τε Αρκαδίᾳ καὶ ταῖς Συρακούσαις. 
b. ἄλλως" ἐν νυκτὶ δ᾽ ἄνεμοι χαλεποί: — δῆλον νηῶν: 

πρὸς οὺς χρηστέον δύο ἀγκύραις ..... C. ... {δύο ἄγ- $ 
κυραι χρήσιμοι, οὕτω καὶ πρὸς τὰς γινομένας ταραχὰς αἵ 
δύο πόλεις. 

ΒΟΠΕΟ — 170d. ἀγαϑαὶ δὲ πέλονται: ἀστείως ἀπολογεῖται τοῦ 
εἶναι τὸν νικηφόρον δύο πατρίδων, καί φησιν᾽ ὥσπερ ἐστὶ 
λυσιτελὲς καὶ συμφέρον ἐν χειμῶνι καὶ νυκτὶ [τὴν νῆα] δύο 
ἀγκύραις ἐπερείδεσϑαι, οὕτως ἐπικερδὲς καὶ δύο πατρίδας 
ἔχειν [τὸν νικηφόρον]. 6. ἡ δὲ ἔμφασις ὅτι ἐκπίπτοντες 
τῆς ἑτέρας πόλεως ἐπὶ τὴν ἑτέραν δύνανται σώξεσϑαι παρα- 
γινόμενοι. 

BDEQ 1714. τῶνδ᾽ ἐκείνων τε: ὃ νοῦς ϑεὸς οὖν τῶν 15 
2 7 ᾿ - 1 τ , - 

“ρκάδων τὴν μοῖραν καὶ τῶν Συρακουσίων παρέχοι τῷ 
Aynota καλλίστην. 

DEQ 175. φιλέων δὲ, ϑεὸς τὸν ᾿Δγησίαν. 
BDEQ — 176. δέσποτα ποντόμεδον: σὺ δὲ, ὦ δέσποτα Πό- 

σειδον, ἄνερ τῆς ᾿ἠμφιτρίτης, πάρεχε αὐτῷ εὐϑὺν πλοῦν zo 
Α MÁ ? ? , Y 9 ,ὔ 2 , καὶ ἄκμητον. ἐν εὐθυμίᾳ καὶ εὐδαιμονίᾳ ὄντα παράσχες 

διανήξασϑαι τὸν βίον" καὶ τὸν ἐμὸν δὲ ὕμνον εἰς ἄνϑος 
καὶ τὸν καρπὸν εἰς δόξαν ἔπαιρε. 

[m 0 

1 κατέχει μερίαν: b 8 Xvoo. 4--ὅ desperavi. δῆλον νηῶν 
del. b; δηλονότι χειμῶνες ὃ Schroeder ὅ lac. indicavi, supplevi 

ὁ χρησίμοις: ego 8.πέλοντι DÜv 8.9 τοῦ εἶναι ego: τῷ 
εἶναι ὃ τουτέστι ΒΌΕΕ 9 τὸν] τὴν E || πατρίδων CDEQ: z. 
εἶναι Bv. τουτέστι --- εἶναι pro interpretamento verbi &zo4oyei- 
ται hab. Beck. — 10 τὴν νῆα om. ΟΠ ΕΘ: seclusi 19 τὸν vix. 
om. ΟΠ ΕΘ: seclusi | ὅτε om. ἃ 13. 14 παραγενόμενοι CD θ ἢ 
15 1.] τε om. EQ, κλυτὰν αἶσαν add. E | ὁ δὲ νοῦς E || ϑεὸς] ϑεὶς E 

16 τῶν] τὴν Beck, ἢ τὴν τῶν b || z«o£zs. E? Qi 19 l. φι- 
λέων praem. B 19.20 Πόσειδον] ποντόμεδον Q 20 "Auguret- 
τας E || αὐτῷ DEO: τῷ Ayncio Bv || εὐϑὺν] só9vvov E 21 ἐν 
scripsi: ὃν DEO. ὃν £v τε Bv £v τε b (paragrapho praefixa). Ft. 
(otov) £v || ὄντα] om. B ὄντων D || παράσχες b: παρέσχες BDGOv 
πάρεχε E 22. 28 corrupta 22 καὶ τῶν ἐμῶν ὕμνων τὸ ἄνϑοςῦ 
Mommsen καὶ τὸν ἐμὸν ὕμνον ἐς ἄνϑος Ὁ; ft. καὶ τῶν ἐμῶν δὲ 
ὕμνων ἄνϑος (cfr. p. 228,18) 28 καρπὸν] x. δὲ D || ἔπαρε E 
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l77a. εὔϑυνε πλόον: μέλλει γὰρ ὁ 'Aymoíag εἰς A 
Συρακούσας πέμπειν τὸν ὕμνον πλοῖ. Ὁ. τινὲς δὲ τὴν 
διαγωγὴν τοῦ βίου πλοῦν φασι ποιεῖσϑαι. | 

179 a. πόσις: τὸ πόσις ἐπὶ κλητικῆς κεῖται εὐθείας Ov, A 
5 ὡς τὸ ᾿Βέλιος ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς (r 211), xoi Zh φίλος. 
b. δίδου oiv, φησιν, à ILóseidov , ὦ πόσις ᾿Αἀμφιτρίτης, 
εὐπλοῆσαι καμάτων ἐχτὸς ἐόντα. 

τέλος ἀπήνης ᾿Δ4γησίᾳ Συρακουσίῳ. 0 

Scholia in Olympionicearum carmen VII. 

, ς , [hd E 
Ζιαγόρᾳ Podio πύχτῃ υἱῷ ΖΔαμαγήτου. A 

10 — Zhayóge ῬΡοδίῳ πύκτῃ. CE 
, c , , , 5 M 2 , 

Ζιαγόρᾳ Ροδίῳ πύκτῃ νικήσαντι ἑβδομηκοστὴν ἐννάτην BDQ 
Ὀλυμπιάδα. inscr. C metr. Q 

Ταύτην τὴν ὠδὴν ἀνακεῖσϑαί φησι Γόργων (FHG IV, 110) BCQ 
2 - € yis 9 , Κλ τὼ ^ , JE 
ἐν τῷ τῆς Δινδίας 4ϑηναίας ἱερῷ χρυσοῖς γράμμασιν. | évi- BQ 

15 κησε δὲ καὶ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια. 5C inscr.Q 
Τοῦ ξ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶν ια΄. ADEQ 

τὸ α΄ ἰωνικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 10 B προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ τροχαϊχὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ δ΄ Εὐριπίδειον. τὸ ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερ- 

20 χατάληχτον. τὸ ς΄ δακτυλικὸν πενθημιμερές. τὸ ζ΄ δμοιον 

4 sch. A T' 277 

2 τινὲς δὲ] κατά τινας b, om. ποιεῖσϑαι 3 φασι ego: 
φησι || ποιεῖσϑαι corruptum 5 ἐφορᾷ || δὸς φίλος (o 415, ex 
sch. I' 277 scrib. vid. 8 ἀπήνης — συρακουσίῳ rubr. add. D 
συρακουσῶν ὕρπηκος mue τέρμα ἀπήνης subscr. ἃ 11 ἐβὸ. 
ἐνν. B: τὴν o9' 6 o£ 14 Λινδίας Meursius Rhod. 1, 6: 
ληναίας ΒΟ σεληναίας Ἢ l| ἀϑηνᾶς Ob 15 δὲ om. ἃ 
16 ἐστὶν om. V 17 etc. προσοδικὸν fere E 19. 20 i«uflos 
δίμετρος ὑπερκατάληκτος DE ἴαμβος δίμετρον ὑπερκ.-ον ἃ 

: hg 
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τῷ f. τὸ η΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ 9' δακτυλικὸν πενϑη- 
, * 

μιμερές. τὸ «ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ Lo 
δακτυλικὸν τρίμετρον καταληχτικόν. 

€ M 2 Ἁ , , 1 , 4| , 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων Ly. τὸ α δακτυλικὸν πενϑημιμερὲς. 
τὸ β΄ icvixóv τρίμετρον. καταληχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς εἰς 

τροχαϊκήν. τὸ y τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ δ΄ 
δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἢ προσοδιακὸν δίμετρον 

3 , , 

ἀκατάληκτον. τὸ ε΄ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον. τὸ ς 
Y χῷ -“ , 

περίοδος, διπλοῦς τροχαῖος. τὸ 6£ προσοδιακὸν δίμετρον 
ἀκατάληχτον τὸ η΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 

Α , 1 , bi , 5 , M 

τὸ 9 δακτυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ ( ἰαμβέλεγος τοῦ 
πρώτου ἰάμβου λελυμένου. τὸ ια΄ ἰωνικὺν ἀπ᾽ ἐλάσσονος 
δίμετρον καταληκτιμόν. τὸ ιβ΄ προσοδιακὸν δίμετρον κατα- 

, ^ ΄ 

ληχτικόν. τὸ ty Στησιχόρειον. p.195, 13—15Q 
Inscr. a. Ζιαγόρα νικήσαντι τὴν o9' Ὀλυμπιάδα. τοῦ- 

^ L , € m M 

τον δὲ τὸν Διαγόραν οἱ ἱΡύδιοι Ἑρμοῦ παῖδά φασιν.  mo- 
ρευομένῃ γὰρ τῇ μητρὶ αὐτοῦ εἰς ἀγρὸν καὶ ἀναπαυομένῃ 
πρὸς Ερμαίῳ τινὶ μιγῆναι τὸν ϑεὸν, καὶ ἐκ τούτου γενέσϑαι 

* ΄ 3 Y x , 3 M X319 
τὸν Διαγόραν. Ὁ. περὶ τοῦ 4΄αγόρου εἶπε μὲν καὶ “ριστο- 

, » E τέλης .... καὶ ᾿Δπόλλας μαρτυροῦσιν ὅτι Ó πηχῶν καὶ ε΄ 
δακτύλων qv. ἔσχε δὲ καὶ Δαμάγητον υἱὸν πρεσβύτατον τῶν 

LE , 

παίδων τετράπηχυν τὸ μέγεϑος. τοῦ πατρὸς ἐλάττονα € 
δακτύλων. ἔσχε δὲ καὶ ἄλλον ἀδελφὸν ᾿“χουσίλαον, ϑυγα- 

2 ἀκατάληχτον om. D 8 .τρίμετρον V: δίμετρον A || κατα- 
ληκτικόν ΕΡυ καταληκτικὸν πενϑημιμερές M: ἀκατάληκτον DO 

4 καὶ ἡ ἐπωδὴ x. ιγ΄ D || κώλων A: x. ἐστὶ EQ 5 ἰωνι- 
κὸν ADE: ARR μεν: Q || δίμετρον E ,l καταλ.---Ο τροχαϊκήν om. 
6 Jj καταληλτικὸν AE: ἀκατάληχκτον D J ἀπὸ τροχαϊκῆς om. A || 
&zó — τῥροχαϊκήν hie om. D || τροχαϊκήν E: τροχαϊκόν AD (vid. 
infra) 6 post ἀκατάληκτον add. ἀπὸ τροχαικοῦ εἰς τροχαικὸν 
ἀναπαιστικὸν μονόμετρον D 7 τρίμετρον Y: δίμετρον A || ἀκα- 
τάληκτον Q | προσοδιακὸν] ἀνακλώμενον zo. D | δίμετρον DO: 
τρίμετρον ΑΕ 9 περίοδος Α: περιοδικὸν V 10 rox. δίμ. 
καταληκτικόν A τροχαῖος δίμετρος ἀκατάληκτος DE T pog oen δί- 
μέτρον ἀχατ-ονῇ — 11 ἴαμβος ἔλεγος À ἰαμέλεγος E — 12 (col. 
Loc) ἀκατάληχτον EQ 15 sqq. cfr. Paus. VI 7; V 6, 8. ..20 Ia, 
indicavi || ε΄ ego: ds ἦσαν 21 δακτυλζικῶν) | ἦν. ἔσχε ego: 
ἠνέωχε | δαμάχη τὸν: V 29 υἱὸν scrib. pro ἀδελφὸν ἢ 

10 

15 

20 
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τέρων δὲ υἱοὺς Εὐκλέα Καλλιάνακτος καὶ Πεισίρροδον. 
οὗτοι δὲ πολλὰς wa ἐκ τῶν Ὀλυμπίων ἔσχον, (ἔσχον) δὲ 
καὶ ἐκ Πυϑίων .... δὲ ἔφη ὅτι παῖδες τούτου διαφόρους 
ἀγῶνας ἰδ σονέεξ᾽ καὶ περιβαλόντες τὸν Διαγόραν ἐξῆλθον 

δ μακαριζόμενοι, ἀφ᾽ οὗ Ἡρακλῆς συνέϑηκε τὸν ἀγῶνα. μη- 
δενί πω τοιαῦτα συμβῆναι ὥστε καὶ τὸν πατέρα καὶ τοὺς 
υἱοὺς Ὀλυμπιονίκας γενέσϑαι. ἡ ϑυγάτηρ δὲ τούτου ἦλϑεν 
εἰς τὰ Ὀλύμπια ἧ ὄνομα Καλλιπάτειραᾳ. ἐκωλύετο δὲ ὑπὸ 
τῶν Ἑλλανοδικῶν γυνὴ οὖσα ϑεωρῆσαι τὰ Ὀλύμπια. ἡ δὲ 

10 οὐχ ὁμοία ἔφη εἶναι ταῖς ἄλλαις γυναιξίν" ἔχειν γὰρ καὶ 
τὸν πατέρα ΖΔιαγόραν καὶ τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς Ὀλυμπιονί- 
κας, Δαμάγητον, Ζωριέα, ᾿Ακουσίλαον, καὶ πέμπτον ἀδελφῆς 
παῖδα Εὐκλέα καὶ αὐτῆς υἱὸν Πεισίρροδον, καὶ τούτων 
εἰκόνας εἶναι ἐν Ὀλυμπίᾳ. οἵ ᾿Ἑλλανοδίκαι δὲ ἡσϑέντες 

15 συνεχώρησαν αὐτῇ ϑεωρεῖν. 
e. προοέμιον. Ó Διαγόρας υἱὸς μὲν ἦν Δαμαγήτου BCDEQ 

τοῦ Ῥοδίου" περὶ δὲ τούτου τοῦ 4ιαγόρου ἱστόρηται τοι- 
«Uva. κατὰ γὰρ τὴν Ὀλυμπίαν ἕστηκεν ὃ Διαγόρας μετὰ 
τὴν “υσάνδρου εἰκόνα, πηχῶν τεσσάρων δακτύλων πέντε, 

30 τὴν δεξιὰν ἀνατείνων χεῖρα, τὴν δὲ ἀριστερὰν εἰς ἕαυ- 
τὸν ἐπικλίνων. μετὰ δὲ τοῦτον ἵσταται καὶ ὁ 4αμάγη- 
τος ὁ πρεσβύτερος τῶν παίδων αὐτοῦ, ὃς ἦν καὶ ὁμώ- 
vvuog τῷ πάππῳ, παγκλράτιον προβεβλημένος, καὶ αὐτὸς 
πηχῶν ἀέρων, ἐλάττων δὲ τοῦ πατρὸς δακτύλων τεσσάρων. 

hi kis 5,6,7sq.  17— p.199,1 Tzetzes Chil.1594—618 

1 Εὐκλέα “Καλλιάνακτος ego (V, Paus.): εὐκλεέστατον καλλι- 
ἄνακτα || Πεισίρροδον b (Paus.): Πεισίρροϑον 2.3 (ἔσχονΣ δὲ 
καὶ ego: δέκα 3 lac. indicavi, δὲ ἔφη scripsi cum Red.: δὲ 
0 φησιν A || τούτου διαφόρους] vo? Ζιαγόρου 4 περιλαβόν- 
τες Schroeder || Ζιαγόραν ego: ἀδελφὸν 5 ἀφ᾽ οὗ (0 ) 'Ho.? 

7 δὲ ego: καὶ 8. Καλλιπάτρει: V 10 ὁμοίως ? A || ἔχειν 
ΘρΌ: ἔσχε 12 “Ζαμάτητον l “ωρέα: V || zéuzvovego:s^ 18 παῖδα 
ego: παῖδας || Εὐκλεᾶ | Πεισίρροϑον: cfr. 1 14 ᾿Ελλανοδίκαι 

ego: ἕλλανο oi || ἡττηϑέντες Schroeder ft. recte 16 προοίμιον 
B"*: φιάλαν ὡς εἶ vig CDEQO || ὁ Διαγ. οὗτος NI Ζαμαγέτου E 

17 Διαγόρα θ 18 Ὀλυμπιάδα: Beck 22 ἦν om. E. 23 αὖ- 
τὸ  Ε 24 ἐλάττω DE || τοῦ πατρὸς om. D || δακτ. πέντε b (ex A) 
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A Α , er Α 3 ji , 1 

ἐχόμενος δὲ τούτων ἕστηκε Δωριεὺς ἀδελφὸς πύκτης καὶ 
SUN , , P 2E - 3 , 

αὐτὸς προβεβλημένος. τρίτος δὲ μὲν ἐκεῖνον “κουσίλαος, 
τῇ μὲν ἀριστερᾷ ἱμάντα ἔχων πυκτικὸν, τὴν δὲ δεξιὰν ὥσπερ 
πρὸς εὐχὴν ἀνατείνων. καὶ οὗτοι μὲν oí τοῦ νικηφόρου 

ΒΌΕΟ παῖδες ἐν στήλαις ἵστανται σὺν τῷ πατρί" | μετ᾽ ἐκείνους 
ji 1 , , - , δι. ἢ , ν 37 -- 

δὲ καὶ ϑυγατέρων αὐτοῦ νικηφόροι υἱοὶ δύο, Εὔκλων πυγμῇ 
νικήσας ἄνδρας καὶ μετ ἐκεῖνον Πεισίρροδος. καὶ λέγεται 
κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν νικήσαντα: τοὺς παῖδας κατὰ τὴν αὖ- 

“«Ψ 3 BCDEQ τὴν ἡμέραν τῷ πατρί, | περιβαλόντας [οὖν] τὸν 4ιαγόραν 
περιιέναι τὸ στάδιον μαλαριζομένους ὑπὸ τῶν «Ἑλλήνων. 

, S Δ ΄ JM. us M ΄ , , χρόνῳ δὲ ὕστερόν φασι, καὶ τὴν τούτου ϑυγατέρα “Αριστο- 
πάτειραν ἐλϑεῖν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν καὶ αἰτεῖν παρὰ τῶν 
᾿Ἑλλανοδικῶν ἐπιτρέψαι τὴν ϑέαν αὐτῇ" τοὺς δὲ κωλύειν 
φάσκοντας κατὰ νόμον γυναῖκα μὴ ϑεωρεῖν τὸν γυμνικὸν 
ἀγῶνα. τὴν δὲ φῆσαι πρὸς αὐτοὺς οὐκ ἴσην εἶναι ταῖς 
ἄλλαις γυναιξὶν, ἀλλὰ φέρειν πλέον τι, ταῖς προγονικαῖς 
ἀρεταῖς ἐπερειδομένην, καὶ δεῖξαι τάς τὲ τοῦ πατρὸς καὶ 

- ἢ - . 4 τῶν ἀδελφῶν στήλας" καὶ οὕτω νικηϑέντας vovg Ελλανο- 
δίκας ἐπιχωρῆσαι καὶ συνήϑειαν νόμου διαλῦσαι καὶ τῇ 

11— p. 199, 2 Aesch. epist. 4, 5. Ael. v. h. 10, 1. Val. Max. 8, 
15 ext. 4. Gell. N. A. 3, 15 | 

1 ἐρχόμενος E || τούτου ἢ || Ζ“ωριεὺς Beck ex Paus.: Ζιώ- 
ρευς BCDO (Tzetzes) Ζιορεὺς E || πύκτην C*; ante πύκτης dist. h; 
cfr. Paus. 6, 7,1 2 ,44γησίλαος EO. 8 πυκνὸν DO (zvxrixóv 
Q7&)| τῇ et δεξιᾷ E 8.4 ὡς πρὸς προσευχὴν Bv || οὗτοι] ὅτι E 

5 ἐκεῖνον Ὁ 6 δὲ om. B | νικηφόρων EP* | Εὐκλῆς b (ex 
A et Paus) 7 ἄνδρας ego (ἐν ἀνδράσιν Paus): ἄνδρωνα BDO 
ἄνδρωνον E | Πεισιρρύϑιος V Tzetzes: cfr. 197, 1 || λέγεται b: 
λελεγέτης BD Tzetzes λελελέτ(ης) et -γέτ(ης) E λελεγέτιος 0; 
ignorat Paus. ἐν τῇ 'ἄλτει Beck 8 Ὀλυμπίαν h: Ὀλυμπιάδα V 
(τὴν... Ὀλυμπιάδα Beck) | νικήσαντες: b || rovc παῖδας om. B 

9 περιβαλόντας scripsi cum Α: περιλαβόντας BCDQ περι- 
λαβόντες E παραλαβόντας Beck || o$v seclusi (defendebat ἢ) 

10 μακαριξόμενοι ὃ 11 φησι E || post καὶ lac. E 
11.12 Καλλιπάτειραν b (ex Α et Paus. 5, 6, 7) 17 ἐπερειδο- 
μένην om. D | τὰς] τὴν ΕΟ 19 ἐπιχειρῆσαι: ἢ (συγχωρῆσαι Α 
ἐνδοὺς Tzetzes) | συνήϑειαν νόμου BU συνήϑους νόμου E: 
συνήϑη νόμον CD 
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᾿Δφιστοπατείρᾳ τὴν ϑέαν ἐπιτρέψαι. καὶ τὰ μὲν περὶ αὐτῶν 
τοσαῦτα. ἱστόρηται δὲ ὁ Διαγόρας Ἑρμοῦ παῖς γεγενῆσϑαι. 
φασὶ γὰρ αὐτοῦ τὴν μητέρα εἰς ἀγρόν που ποφευομένην, 
εἶτα καύματος σφοδροῦ ἐπισχόντος ἐπικλιϑῆναί τινι “Ερμαίῳ 

5. τεμένει, καὶ οὕτω τὸν ϑεὸν αὐτῇ συνελϑεῖν, | τὸν δὲ Zfia- BCEQ 
γόραν οὕτω τεκεῖν αὐτήν᾽ ὃς πρῶτος ἀφ᾽ Ἡρακλέος λέγεται 
τοιοῦτος γενέσϑαι. p.195,13—14 C 5DE 80 

18. φιάλαν ὡς εἴ τις: ὡς εἴ τις φιάλην πάγχρυσον ABDEQ 
ἀπὸ πλουσίας χειρὸς λαβὼν πεπληρωμένην οἴνου δωρήσεται 

10 ἀχμαίῳ νυμφίῳ, ἅμα τὸν οἶνον προπίνων καὶ αὐτὴν τὴν 
φιάλην δωρούμενος, οὖσαν κεφάλαιον τῶν τοῦ πλούτου κτη- 
μάτων διὰ τὸ αὐτὴν χρυσῆν εἶναι" | ἀπὸ τῶν οἴκων δὲ τοῦ ABEQ 
πενϑεροῦ δεξάμενος εἰς τὰ ἕξαυτοῦ φέρει οἰκήματα᾽ ἐχαρί- 
σατο δὲ τοῦ τε συμποσίου διὰ τοῦ δώρου τὴν ὀφειλομένην 

15 χάριν ἀποσώσας καὶ τὴν ξαυτοῦ συγγένειαν τὴν πρὸς τὸν 
νεανίαν τιμήσας"  ἔϑηκε δὲ αὐτὸν ζηλωτὸν ἕνεκεν τῆς Óuo- ABDEQ 
φροσύνης πρὸς τὴν τοῦ δωρησαμένου ϑυγατέρα. 5B 5500 12b 

Ὀ. ὥσπερ οὖν ὁ πενϑερὸς δωρεῖται τῷ νεανίᾳ τὴν φιά- AB(C)DEQ 
"e οἴνου πεπληρωμένην, κἀγὼ τὸ ἄκρατον τὸ ἐκ Μουσῶν 
ὑπάρχον μον νέχταρ, O ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ διανοίας ἐκαρπω- 
σάμην, παρέχων τοῖς νικηταῖς ἀνδράσιν, ἱλαροὺς αὐτοὺς AB(C)EQ 
καὶ εὐχαρίστους ἀποτελῶ. 4A τ» Β(0)0Ε 1980 

2 Θ 

1 αὐτῆς D 2. δὲ] δὲ καὶ (C)E || γενέσϑαι Β 8 φησὶ Ε 
4 χάματος B || ἐπιχληϑῆναι DE 6 ép' B 81]om.D c4 
Aeg EQ | post l. τὸ (δὲ) “σαφὲς οὕτως. ἔχει add. V || ὡς A: ὥσ- 
περ ν 9 οἴνου ΑΘ: οἴνῳ 11 οὖσαν id aV A: τίμιον 
x«l ἄκρον οὖσαν V 12 διὰ — εἶναι om. V {δὲ om. V 
13 δεξάμενος om. V {[πφέρει Α: φέρειν ν 14 δὲ τοῦ τε Α: 
εἶπε δὲ V || cvumoci/// A ras. 15 χάριν om. A || τὴν πρὸς 
ego: τί πρὸς À πρὸς V 16 post τιμήσας add. τὴν δὲ φιάλην 
(τῶν δὲ φίλων ΒΡ.) κατὰ τὸ συμπόσιον παρόντων V || δὲ ADEO: 
om. B ! ζηλωτὴν À ξηλωτὸν καὶ ἐπίδοξον (-σημον Q0) V || ἕνεκεν 
ADO: ἕνεκε B ἕνεκα É 16. 17 óuógoo»(oc) A || zoóg A: ἣν 
(ἧς Β0) ἔχει ὁ νεανίας πρὸς V 18 τὸ δὲ σαφὲς praem. V, 
om. oov 19 οἴνου] supra ov τνο B || κἀγὼ A: οὕτω καὶ ἐγὼ V || 
ἄκρατον À: αὐτόματον xol ἄκρατον V | Μουσῶν AB: τῶν M. 
20 μοι om. E || ἑαυτοῦ AQ 21 παρέχων CEO: παρέχω ABO | 
post ἀνδράσιν add. νικητὰς δὲ τοὺς ἐν Ὀλυμπίᾳ (λέγει add. Qv) 
καὶ ἐν Ilv$oi V 22 ἀποτελῶν À 
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A 3a. καγχλάζοισαν: ἀντὶ τοῦ πληϑύνουσαν. Ὁ. ἔν- 
δον δὲ ὅτι ἔσω τῆς φιάλης ἔχεται ὃ οἶνος. — c. ἀμπέλου 
δρόσῳ: ἤγουν τῷ οἴνῳ. 6 

BeQ — 3d. καχλάξοισαν: ἀντὶ τοῦ πεπληρωμένην᾽ πρὸς ὃ τὸ 
σημεῖον. δ᾽ 

Α 4. δωρήσεται: οὐ “μόνον προπίνων, ἀλλὰ καὶ τὴν φιά- 
λην χαρίσεται χρυσῆν οὖσαν. δηλοῖ γὰρ τὸ δωρεῖσϑαι, ὡς 
καὶ ᾿Δἀνακρέων (fr. 66)" ὡς καὶ προπίνων χρηστὰς φιάλου. 
καὶ νων (18, 296) τοὺς προδιδόντας τὴν πα- 
τρίδα... 8 10 

BCDEQ 5a. 'προπίνων: προπίνειν ἐστὶ κυρίως τὸ ἅμα τῷ 
κράματι τὸ ἀγγεῖον. χαρίζεσϑαι. ᾿“νακρέων (fr. 66)" ἀλλὰ 
πρόπινε ῥαδινοὺς ὦ φίλε μηρούς᾽ ἀντὶ τοῦ χαρίζου. καὶ 
Ζημοσϑένης (18, 296) τοὺς προδιδόντας τὰς πατρίδας τοῖς 

Q ἐχϑροῖς προπίνειν ἔφη τοῖς ἐχϑροῖς. sE Ὁ. ἄλλως" τινὲς 15 
προπέμπων λέγουσι. τὸ δὲ προπίνων παλαιὸν σφάλμα φασὶ 

9 τῶν γραψάντων. 6. νεανίᾳ δὲ γαμβρῷ. τῷ ἀκμαίῳ νυμφίῳ" 
γαμβρὸν γὰρ κυρίως τὸν νυμφίον λέγουσι δηλονότι. 

A 6a. οἴκοθϑεν: διὰ γὰρ τὴν οἰκειότητα αἱ οἰκίαι κοιναί 
εἰσι τοῦ πενϑεροῦ καὶ τοῦ γαμβροῦ. 10 30 

BCDEQ 6b. πάγχρυσον κορυφάν: τὸ μὲν πάγχρυσον ὡς 
πρὸς τὴν φιάλην, ἵν᾽ T ἡ φιάλη ὅλη χρυσῆ. 6. τὸ δὲ 
κορυφὰν κτεάνων. ὅτι ἀξιοπρεπέστερος τῶν τοῦ πλούτου 
χρημάτων ὃ χρυσός. κορυφὰν οὖν τὸ κεφάλαιον καὶ ἄκρον 

€ ἀκουστέον. 1*DEQ ἅ. ἐξ Ὁμήρου τοῦτο παρέξεται φάσκον- 95 
τος᾽ τῷ κτέρας οὐδὲν ὅμοιον (Κ 216 cl. $2 235). 

11 Eust. Od. 1732, 38: ἦν, φασι, κυρίως προπίνειν τὸ πρὸ 
ἑαυτοῦ διδόναι τινὶ πίνειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ ποτήριον ἀπο- 
χαρίξεσϑαι. (Suid. προπίνειν Ὁ) 14 Suid. Phot. προπίνει. 
18 EM 2920, 89 

4 ἀντὶ τοῦ et πρὸς — 5 σημεῖον om. B 9. 10 πατρίαν: V. 
Lac indicavi 11]. om. D || xvoíog ἐστὶ CDQO 18 πρότεινε B 
τρύπινε (-e ex corr. Οἷ; -ev? C5 60 || μηρούς] uexoovc C μοιρούς 0 

16 τοῖς ἐχϑροῖς (alt) om. v (hab. Suid. hot.) 16 προπίνων 
Q?*: προπίνειν 0 προτείνων Q** 18 δηλονότι 0QU: δηλοῦν b 
19 oixo9(sv) 21 l. B: om. CD πάγχρυσον EQ 28 xoov- 
φὴν CE | vo? om. E 24 κορυφὴν CD — 925 παρείληπται 
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8a. συμποσέου τε χάριν: ἀντὶ τοῦ τῶν ἐν τῷ συμ- BCDEQ 
ποσίῳω. Ὁ. ὅπως καὶ δόξῃ χαριστίκός τις εἶναι παρὰ τοῖς BCEQ 
πίνουσιν. 

8c. κᾶδός τε τὴν κατ᾽ ἐπιγαμίαν οἰκειότητα τιμῶν A 
5 τῷ δώρῳ τῆς χρυσῆς φιάλης. ἔνϑεν καὶ κηδεστής. 31 

8d. κᾶδός τε τιμάσας ξόν: τὸ κῆδος. τὴν συγγέ- BCDEQ 
νειαν᾽ ἔοικε γὰρ ὁ δωρούμενος πατὴρ εἶναι τῆς γαμηϑείσης 
τῷ νεανίᾳ νύμφης. 6E 

10a. ξζαλωτόν: ξηλωτὸν ἐκεῖνον αὐτοῖς ἐποίησεν ἕνεκεν A 
10 τῆς ὁμοφροσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν σύνευνον. διὰ γὰρ αὐτὸ 

τοῦτο δηλονότι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐτιμᾶτο. Ὁ. προσ- 
ληπτέον δὲ εἰς τὸν πλήρη λόγον τὴν ἕνεκα, ἵν᾿ q^ φίλων 
δὲ παρόντων ἐποίησεν αὐτὸν ζηλωτὸν ἕνεκα τῆς ὁμόφρονος 
εὐνῆς. 15 

15 12a. καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν: αὐτόχυτον καὶ ἄκρα- BCDEQ 
TOV. 1PBCDEQ . b. νέχταρ τὸ ποίημα εἶπε᾽ Μοισᾶν δὲ δό- BCDE 
σιν, τὴν μουσικὴν καὶ τοὺς ὕμνους. c. ἱλάσκομαι, 
ἱλαροὺς moi. | d. καρπὸν φρενός: τὴν ποίησιν καὶ τὴν BDEQ 
ἐπίνοιαν τῶν ποιημάτων καρπὸν εἶπε φρενός. 

20 12e. νέκταρ χυτόν: xoi ἐγὼ τὴν τῶν Μουσῶν δόσιν, A 
ἥτις ἐστὶ νέκταρ χυτὸν καὶ αὐτὸ ἄκρατον᾽ οὐ γὰρ ἐπιδέεται 
τοῦτο συγκράσεως, ὥσπερ oivog χωρὶς ὕδατος᾽.... 8 

15. ἱλάσκομαι: ἱλαροὺς ποιῶ τοὺς τὸν ὕμνον λαμ-Α 
βάνοντας νικηφόρους, ὡς ὃ προπίνων πενϑερὸς τῷ γαμ- 

35 βρῷ τὴν φιάλην καὶ δωρούμενος λαμπρὸν κατασκευάζξει τὸν 
λαμβάνοντα καὶ γεγηϑότα. 19 

17a. ὁ δ᾽ ὄλβιος: οὗτος δέ ἐστιν εὐδαίμων, ὃν ἀγα- BCDEQ 

4 ἘΜ 509, δ1 

1 ve χάριν B: om. | τῶν om. BD || τῷ om. BCDEv (hab. 
G0QU) 1.2 ποσίῳ E 2 καὶ δόξῃ CEQO: δόξῃ καὶ Bv 
6 l B: x&óog δὲ D κᾶδος EQ om. C, add. καὶ τιμήσῃ || τὴν B: 
καὶ τὴν 8 νύμφης] τῆς v. EQ 10 αὐτ(οῦ) | τὴν ego: τὸν 

11 δῆλον ὅτι 138 ἕνεκα ego: εἶναι 14 εὐνᾶς 1 αὐτό- 
φυτον Fühse syll p. 403 16 νέκταρ — εἶπε om. D 17 ἱλα- 
σκομαι] i4. (δὲ) ἀντὶ τοῦ CD 19 νοημάτων E | καρπὸν εἶπε 
φρενός DEO: εἶπεν BO om. v 21 δέ om. CD 
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ϑὴ δόξα καὶ φήμη κατέχει. — b. ἤτοι γνωμικῶς᾽ ἢ ἰδίως, 
ὃν ἂν εὐφημήσω. 

A l7c. ὄλβιος: καϑόλου πᾶς ὁ καλῶς ἀκούων ὄλβιός 
ἐσὺ Νὰ φῆμαι ἀγαϑαὶ κατέχουσιν ἐκ τῶν ἐμῶν 
ποιημάτων, οἷον τὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ μνησϑέντα. i 

A 19a. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον: τὸ ἑξῆς" ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἡ Χάρις 
ἐποπτεύει. [τὸν] κομίζονται τῶν κακοπαϑειῶν τὴν χάριν 
οἵ ὑμνηϑέντες. Ὁ. δύναται δὲ καὶ ἡ χάρις ἐποπτεύειν 
ἅμα μὲν ἁδυμελεῖ φόρμιγγι παμφώνων τε ἐν ἔντεσιν αὐλῶν 
ὅπερ νικῶσι τοῖς νικηφόροις συμβαίνει ποιεῖν. 6. περι- 
φραστικῶς εἶπε τοὺς αὐλοὺς ἔντεα παρὰ τὸ ἔσω τὴν φω- 
Mage νὴν ἔχειν. 

B()DEQ 19d. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει χάρις: ᾿Δρίσταρχος 
χάριν ἀκούει τὴν τῆς εὐδαιμονίας᾽ βέλτιον δὲ τὴν τῶν 
ποιημάτων. 6. ξωϑάλμιος δὲ, ἡ ϑάλλειν αὐτοὺς ποι- 
οὔσα καὶ οἷονεὶ ξῆν διαπαντὸς μνημονευομένους. 

BcbEQ 119. ἄλλως᾽ ἐποπτεύει χάρις: ἡ τῶν ποιημάτων ἡδονή. 
g. ὁ δὲ νοῦς [ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἡ ξωϑάλμιος χάρις, ἡ τῆς 

νίκης.] καταλαμβάνει δὲ καὶ ἐποπτεύει ἡ χάρις τοὺς νικη- 
φύρους σύν τὲ κιϑάρᾳ καὶ αὐλοῖς ποικίλως φϑεγγομένοις. 

ἢ. ξωϑάλμιος ἀντὶ τοῦ ζῶσα καὶ ϑαάλλουσα. 

15 Hes. ξωϑαλμιον. --- Eust. de vita Pind. p. 12, 10 Ab.: 
ξωϑαάλμιον χάριν, x«9' ἣν ξῶν τις ϑάλλει 

8 ft. (ἢ) καϑόλου 4 (ὮΣ in lac. suppl. b || equo 
5 τὸν et μνησϑέντα ego: τῶν et μνησϑέντων 7 ἐποπτεύοι: 
ego || róv seclusi || κομίζοντα: ego || κακοπαϑῶν: ego 8 καὶ 
(obrog'»? et ἐποπτεύει 183—106 χάρις ξωοφϑαλμιος: ἡ τῆς 
νίκης ἡ ϑάλλειν — μνημονευομένη. Ao. δὲ χάριν τὴν τῆς εὐ- 
δαιμονίας ἀκούειν C; cfr. ad. 18 18 ἐποπτεύει χάρις om. BD 

14 τὴν τῆς εὐδαιμονίας τῆς εὐδαιμονίας DEO: τὴν εὐ- 
δαιμονίαν Bv | τὴν (alt.) om. DE 18 αὐτὸν an αὐτοὺς B incert. 

16 μνημονευομένη CD 17 ἄλλως om. B | 1. BEO: χά- 
ρις CD || 7] χάρις ἡ EO 18 ἄλλοτε — 19 νίκης seclusi C se- 
cutus (cfr. ad 13 —16) 18 ἄλλον] ἄλλων D ἄλλω E | ἡ τῆς 
νίκης χάρις (om. ἡ £09.) C. ἡ £o9. ἡ τῆς νίκης χάρις V 19 δὲ 
om. Βῦν || x«l om. ἢ ἡ χάρις om. Ch 20 αὐλοῖς] αὐλοῖς 
καὶ σὺν αὐλοῖς E || ποικίλοις E 
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29. ἔντεσιν αὐλῶν: περιφραστικῶς τοῖς αὐλοῖς, οὖς BCDEQ 
ἔντεα εἶπε παρὰ τὸ ἐντὸς ἔχειν τὴν φωνήν. 

23a. καὶ νῦν ὑπ᾽’ ἀμφοτέρων: μετὰ αὐλῶν καὶ BCDEQ 
λύρας. Ὁ. ἡ δὲ ὑπό ἀντὶ τῆς μετά᾽ καὶ Ὅμηρος (Σ 492)" 

5 δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων. 6. κατῆλθον οὖν ἀπὸ Θήβης BCDQ 
εἰς τὴν “Ῥόδον, εἰς τὴν τοῦ νικηφόρου πατρίδα. 

248. τὰν ποντίαν: διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νῆσον, διὰ A 
τοῦτο ποντίαν εἶπ. — b. κατέβαν δὲ, κατῆλθον ἀπὸ Θή- 
βης ἐπὶ τὴν "Pódov, ὑμνῶν αὐτὴν μετὰ αὐλῶν καὶ κιϑάρας. 

10 240. τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτας: σύν- BCDEQ 
ηϑὲες τῷ Πινδάρῳ τὰ τῶν Νηρηίδων ὀνόματα κατὰ τῶν 
πόλεων τῶν ὁμωνύμως λεγομένων τάττειν, καὶ τοὔμπαλιν᾽ 
ἔστε δὲ Ort καὶ συμπλέκειν, ὥσπερ καὶ νῦν. {παῖδα “4φρο- 
δίτης μὲν γὰρ λέγει τὴν ἡρωίδα᾽ ὅτι δὲ ποντίαν ὀνομάζει, 

15 τὴν νῆσον βούλεται δηλοῦν. ἐὰν δὲ γράφηται παῖδα Au- 
φιτρίτης, ὡς ᾿ἀμφιτρίτης αὐτῆς καὶ Ποσειδῶνος οὔσης 
τῆς Ῥόδου S$vyeroóg. κατὰ δὲ ταύτην τὴν γραφὴν τὸ 
ποντία οὐκέτι ἐπὶ τῆς νήσου ϑετέον, | ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ᾿ἄμφι- BCEQ 
τρίτης καὶ γὰρ αὕτη ἐνάλιος δαίμων. ἃ. ᾿Δσκληπιάδης 

80 δέ φησι γενεαλογεῖσϑαι τὴν Ῥόδον ᾿Δφροδίτης καὶ ᾿Ηλίου" 
τὸν γὰρ Ἥλιον αὐτῆς ἐρασϑῆναι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νήσῳ 
μιγῆναι. 

24e. ἄλλως᾽ ποντίαν παῖδ᾽ ᾿Δφροδίτας: τὴν Ρόδον. BcDEQ 
διὰ τὸ εἶναι δὲ νῆσον ποντίαν εἶπεν. ^ c. οὐχ ὥς τινες 

1 cfr. EM 345, 17 4 sch. A Z 492 

1 τῶν αὐλῶν Cv τοῦ αὐλοῦ ἃ 4 δὲ om. D || καὶ om. 
DEO 5 δαίδ᾽ DE | sch. 23c κατέβαν praem. € (cfr. 8) 
6 εἰς om. 000 (i ποτίαν 8 ποτίαν A** 9 ὑμνεῖν 
10:1. BE: uv. 7. A4. € cà» x. $. D τὰν z. Q 19 πόλεων] 
z. καὶ E | ὁμωνύμων CDE 18 συμπλέκειν B: συμπλέκουσιν || 
παῖδα addidi 13. 14 Ἀφροδίτην BCO 14 μὲν. γὰρ BEQO: 
δὲ CD 16 óà om. B | γράφηται BCDE: γράφῃ τὴν 00v 

15. 16 Ἀμφιτρίτης (pr. )] Ἀφροδίτης DO** 16 χαλοῦν ΤΕ 
18.19 ἀφροδίτης E 20 μφιτρίτης αν 21 ἐν om. CE 
22 συμμιγῆναι Bv 23 παῖδ᾽ Ago. om. CDOv 24 δὲ om. 
B(CO)v || ποντίαν εἶπεν om. Cv 
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ἠβουλήϑησαν, ἐξ “Ἡλίου καὶ ᾿Αφροδίτης τὴν νύμφην γε- 
γενῆσϑαι᾽ ἐναντίον γὰρ τὸ ἐπαγόμενον ᾿Δελίοιό τε vóugav' 
ἀλλ᾽ ἀκουστέον τὴν 'Pódov ᾿ἀφροδίτης παῖδα διὰ τὸ ἀνθηρὸν 
καὶ χαριέστατον, νύμφην δὲ 'Hilov. λέγεται γὰρ ϑεασάμενος 
τὴν νύμφην καὶ ἐρασϑεὶς, εἶτα ἁρπάσας ἐν τῇ ὁμωνύμῳ s 
νήσῳ συγγενέσϑαι" ἵνα τὸ μὲν ποντίαν παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτας 
ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς νήσου λάβωμεν, τὸ δὲ ᾿᾽Δελίοιό τε νύμφαν 
ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἡρωίδος ἀκούσωμεν. 

BCEQ 4241 παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτης sims τὴν Ῥόδον διὰ τὸ κάλλος 
τῆς νήσου. Ἡρόφιλος δὲ Ποσειδῶνος καὶ ᾿ἀφροδίτης τὴν 10 
“Ῥόδον εἶναί φησι, ᾿Επιμένιδης (FHG τν, 404) δὲ αὐτὴν Ὠχεα- 
νοῦ γενεαλογεῖ᾽ ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὠνομάσϑαι. τινὲς δὲ 
αὐτήν φασι κληϑῆναι οὕτω διὰ τὸ σπουδαῖα ἔχειν ῥόδα" 
of δὲ διὰ τὸ ῥοώδη εἶναι τὰ περὶ αὐτήν. 

BEQ 24g. ἄλλως᾽ ὅτι -AgppoÓírqc φησὶ γενέσϑαι "Pódov ϑυ- 15 
γατέρα, ἀφ᾽ ἧς κληϑῆναι τὴν νῆσον, “Ηλίου δὲ νύμφην. 
h. Ἡλίου καὶ Ῥόδης ἐγένοντο παῖδες ἑπτὰ καὶ ϑυγάτηρ 
᾿Ηλεκτρυώνη. 3850 

A 25. ᾿ἀφροδίτας: Ποσειδῶνος καὶ qoodírqc Ηρόδωρος 
γενεαλογεῖ παρ᾽ Ἡροφίλῳ, οἱ δὲ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Δμφιτρίτης. 20 
οἱ δὲ ὅτι εὐπρεπὴς ἡ Ῥόδος διὰ τὸ κάλλος. 

A 26. ᾿Δελίοιό ve: Ἥλιος ἰδὼν αὐτὴν ἥρπασε καὶ ἐμίγη 
αὐτῇ ἐν τῇ ἀπ᾽ αὐτῆς κληϑείσῃ Ῥόδῳ. τ 

A 27a. εὐθυμάχαν: ἤτοι μὴ ἐπιστρεφόμενον ἐν τῷ 

14 EM 705,5 20 Apollod. 1, 4,6 

1 ἐβουλ. D**EQ || ἐξ om. Bv || τὴν om. BE || νύμφην] νῆ- 
cov E παῖδα Beck 1.29 γεγεννῆσϑαι E*v 4 v?ugn E 
6 συγγενέσϑαι BC: συγγεγονέναι DE — 8 ἀκούσωμεν — 10 νή- 
cov om. v 9 ἄλλως praem. GÜüb παῖδ᾽ Agooóírac '"Pódov 
praem. E || εἶπε BCDE(G): τῆς περὶ Qb 10 Ἡρόφιλος — 11 εἷ- 
ναι om. € 10.11 (τὴν) Pódov εἶναί φησι EQ: εἶπε τὴν P. 
εἶναι Βν 11 αὐτὴν om. ν᾽ 18 αὐτήν om. ΒΥ 14 ῥοώδη 
Β: ῥοδώδη 15 ἄλλως: ὅτι EO 0: om. B ἄλλως v || φησὶ ego: 
φασὶ 17 Ῥόδης B*'EOQ: 'Póóov Β'ν. Cfr. Apollod. 1, 4,6. 
Diod. 5, 55, 5. Tz. ad Lyc. 923. Wilamowitz Herm. 14, 457 sqq. 

18 Ηλεχτρυώνη (E)0Q: Ἠλεκτρυών Bv ᾿4λεκτρώνα inscr. 
Dittenb. syll.' 357 20 Ἡροφίλου: ego 24 εὐάμαχον 
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πυχτεύειν, ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας ἐρχόμενον ἐν μάχῃ. Ὁ. τὸ δὲ 
πελώριον οὐκ ἀργῶς, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τετράπηχυς ἦν καὶ & δακ- 
τύλων. 

2170. εὐθυμάχαν δὲ τὸν ἐξ εὐϑείας ἀγωνιξόμενον. 3850 Be!o 
28 a. πελώριον ἄνδρα: οὐ παρὰ τὸ παρατυγχάνον BCDEQ 

ἐνεγκωμίασε τὸν ἄνδρα Διαγόραν, ἀλλὰ συμφώνως τοῖς προ- 
τέροις οἷς ἐξηγησάμεϑα περὶ αὐτοῦ, ὅτι τεσσάρων πηχῶν καὶ 
πέντε δακτύλων ὃ Διαγόρας. sc BE 10 

28 b. (πελώριον!) τεσσάρων γὰρ ἦν πηχῶν. ge 
28c. παρ᾽ ᾿Δλφειῷ: ἤγουν ἐν Ὀλυμπίᾳ. Be! Q 
30. (ἄποιν α:) ἀντίδωρα. pe! 

, , M 5 , 

b 31 a. (rel παρὰ Κασταλίᾳ: οὐ μόνον γὰρ Ὀλύμπια A 
ἐνίκησεν, ἀλλὰ xai Πύϑια᾽ Κασταλία γὰρ κρήνη ἐν Πυϑοῖ. 

b. παρὰ Κασταλίᾳ: ὡς καὶ Πύϑια νικήσαντος τοῦ 
Διαγόρου. 

Jlc. παρὰ Κασταλίᾳ: ἐνίκησε γὰρ καὶ IIvOw ἡ δὲ ΒΟθΕ0 
Κασταλία χρήνη ἐν Πυϑῶνι. πρὸς δὲ τοῦτο κοινῶς συναπ- 
τέον 10 στεφανωσάμενον, παρά τε ᾿Δλφειῷ καὶ Κασταλίᾳ. 
36B 329 000 34E 

32 a. «Δαμάγητον: 2; τὸν τοῦ “ιαγόρου πατέρα. A 
b. (ἁδόνταΣ δίκᾳ: ἀντὶ τοῦ δίκαιον ὄντα. 

32c. πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα δίκᾳ: ἀρέ- BCDEQ 
σαντα τῇ δικαιοσύνῃ, ἀντὶ τοῦ δίκαιον. saC — d. ὁ δὲ νοῦς BDEQ 
ὅλος οὕτως ἔχει᾽ κἀγὼ τοίνυν ἐπὶ τοῦ παρόντος σὺν ἀμφο- 
τέροις ἦλθον, τῇ τε λύρα καὶ τοῖς αὐλοῖς, ὥστε ἅμα τῷ 
νικητῇ 4ιαγόρᾳ τὴν τοῦ “Ἡλίου μὲν νύμφην, ᾿Αφροδίτης δὲ 
παῖδα Ῥύδον ὑμνῆσαι, ὕπως τοῦτον τὸν εὐθύμαχον ἄνδρα 
τὸν 4Διαγόραν τὸν πελώριον xai μέγιστον, τὸν παρὰ τῷ 

6 ἐνεγκωμίασε BDGQ: ἐγκ. (Ὁ) Ε ἐνεκ. b 6.5 τοῖς προ- 
τέροις Om. V 10 àv 41g. 00 19 l. addidi 18 κρήνη 
ego ex V: ἐκρίϑη 20 sq. sic A: δίκα: ἀντὶ τοῦ δίκαιον τὸν 
τοῦ Ζ. πατέρα ὄντα. In duas glossas dispescui, lemmata sup- 
plevi 22 πατέρα τε Z4. om. CDv || vs om. E || ἁδόντα v: 
ἄδοντα (ἀδόντα C)| ix CD — 22.23 ἀρέσκοντα ῦ 2428 ἀντὶ τοῦ 
om. v | δίκαιον καὶ εὐσεβῆ C 24 ὅλος --- ἔχει om. v 244. 25 ἀμ- 
φοτέρῳ Q! 25 τῷ αὐλῷ ἃ αὐλοῖς v (om. τοῖς) 21 (εὐϑύ- 
μαχον et 6G) 28 καὶ μέγιστον om. v | παρὰ τῷ ᾿Α. om. D 
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Apud ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ στεφϑέντα, διὰ τὴν πυγμὴν τοῖς 
ὕμνοις ὡς ἀποίνοις καὶ δώροις ὑμνήσω, στεφϑέντα δὲ καὶ 
παρὰ τῇ Κασταλίᾳ τῇ ἐν Πυϑοῖ᾽ αἰνέσω δὲ καὶ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ [ Διαγόρα] τὸν ΖΔαμάγητον, τὸν ἀρέσκοντα τῇ δίκῃ, 
τὸν ὅσιον καὶ εὐσεβῆ. ss*DQ 

BcDEQ 9326. πατέρα τὲ Ζαμάγητον: τὸν τοῦ 4Διαγόρου. 
BDEQ πάλιν δὲ τούτῳ κοινῶς συναπτέον τὸ αἰνέσω, | πατέρα τε 

ΖΔαμάγητον πελώριόν τε ἄνδρα. 35*BC 8250 0 364Ε 
ge 82 (ἁδόντα:) ἀρέσαντα. 
A 233a. 4σίας εὐρυχώρου: τινὲς τὴν Ῥόδον φασὶ κεῖ- 
σϑαι καταντιχρὺ τῶν Χελιδονίων νήσων. ot εἰσιν ἐπὶ τῆς 
“υκίας. οἱ δὲ τὸν Κάρμηλον. Θεότιμος (FHG IV, 517) δὲ 
ἐν... τῶν περὶ τοῦ Νείλου ὕρου ἱστοριῶν διὰ τοῦ v yod- 
φει &UfoÀov, καὶ οὕτως προσαγορεύεσϑαι διὰ τὸ ἐν καλῷ 
τόπῳ κεῖσϑαι τὴν vijcov' καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ συνηϑείᾳ φαμὲν 
εὐβόλως διακεῖσθαι τὰ πράγματα ὅταν ἡ καλῶς διακείμενα" 
ὥστε τὴν μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἁλιέων εἶναι. b. ἢ ὅτι ἐν 
ἐξέχοντι τόπῳ κεῖται. Ὁ. “ἢ ὥσπερ τριήρει οὖσα ὁμοία καὶ 
᾿Ασίας εὐρυχώρου πέλας οὖσα. 

A 94a. τρίπολιν νᾶσον: τὴν 'Pódov κατὰ τρεῖς πόλεις 
ὥκουν, ὥς φησιν ὃ ποιητής (B 655) 

v ᾿Ρύδον ἀμφενέμοντο διάτριχα κοσμηϑέντες, 
“ίνδον ᾿Ιηλυσόν τε καὶ ἀργιόεντα Κάμιρον. 

Δίδυμος δέ φησι καὶ τετάρτην εἶναι πόλιν τὴν νῦν ᾿Δχαΐαν 
καλουμένην. 

1 στεφανωϑέντα D 2 ὡς om. DE || στεφανωϑέντα ὃν 
8 ἐν] εὖ E 4 αὐτοῦ G (om. Ζιαγόρα): αὐτοῦ (τὸν) Ζιαγόραν 
BEQ τοῦ αὐτοῦ Ζιαγόρου D αὐτοῦ τοῦ “ιαγόρα cj. Beck 
6 ὅσον E 6 “ιαγόρα (Pb 7 τούτῳ Gr» (9*5: τοῦτο (οὕτω C) || 
τὸ CDEGO: «o B — 7.8 πατέρα τε xd, om. D | πεῖ. τε ἄνδρα π. 
τὲ Ζίαμ. E. 10 φησι: b 11 κατ᾽ ἄντικρυ 12 τοῦ Καρμή- 
Aov? 13 ἐν τ(ῶν) A: lac. ind. Schroeder (ἐν τῷ... {τῶν 2 
ἐν τῷ b. iv τῷ περὶ τοῦ N. παριστορῶν Müller FHG 1.1.— 
τῶν Νείλου ρων! v b: i A » Mommsen suppl. p. 70, i 
mox ἕμβολον 14 ἔμβολον: b 16 εὐβόλως ego (εὔβολον b): 
£u Bói (ug) A ἔμβολα Mommsen ibid. | τὸ πρᾶγμα b || 7 b: ἢ || 
διακείμενα Mommsen ibid. (διακείμενον b): διακειμένοις 
22 ἀμφενέμοντα 24 ἀχαιῶν: Wilamowitz Herm. 14, 457 n. 3 

[e 
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34 b. τρίπολιν νᾶσον: τὴν 'Pódov: ὡς Ὅμηρος (1.c.): BcbEQ 

o? Ρόδον ἀμφενέμοντο ὁιάτριχα κοσμηϑέντες, 
“ίνδον ᾿Ιηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

ἔκγονοι δὲ Ἡλίου ἀφ᾽ ὧν αἵ πόλεις ὠνομάσϑησαν᾽ Λίνδος, 
'InÀvoüg, Κάμειρος, παῖδες Κερκάφου τοῦ Ἡλίου καὶ Κυ- 
δίππης τῆς Ὀχίμου ϑυγατρός. 35 480 860 sohE 6. ἄλλως HQ 
τρίπολιν εἶπε τὴν Ῥόδον διὰ τὸ ἔχειν τρεῖς πόλεις, Λίνδον, 
Ιηλυσὸν καὶ Κάμειρον. 888 

35a. “σίας ἐμβόλῳ: τούτους δὲ ὑμνήσω τοὺς τὴν BCDEQ 
τρίπολιν νῆσον οἰκοῦντας Ῥόδον, τὴν οὖσαν πλησίον τοῦ 
ἐμβόλου τῆς εὐρυχώρου Acíag. ἔμβολος δὲ ᾿“σίας ἡ Λυκία, 
διὰ τὸ οὕτω παρατετάσϑαι τὴν γῆν ὡσεὶ πόλεως ἔμβολον 
ἢ τριήρους. ἔμβολα γὰρ τὰ τῶν πλοίων ὀξέα, ἃ δὴ καὶ 
σιμώματα καλοῦσιν. 359CDQ 36E 

35b. [4σίας ἐμβόλῳ:] δύναται καὶ ἑτέρως ἕρμη- BcDEQ 
νεύεσϑαι τὸ πέλας ἐμβόλω ναίοντας. 1 γὰρ '"Pódog ἀντικρὺ 
μὲν κεῖται τῆς “υκίας καὶ πλησίον᾽ ἔν Λυκίᾳ δέ ἐστι πό- 
λις ““φύκανδα λεγομένη, ἧς πλησίον ἱερόν τι χωρίον. ὃ πρό- 
τερον μὲν Ἔμβολος ἐκαλεῖτο | διὰ τὴν ϑέσιν τοῦ χωρίου" BCEQ 
ἐκ γὰρ πολλῶν καὶ πλατέων τῶν παρακειμένων πετρῶν εἰς 
ὀξὺ λήγει μέρος ἡ χώρα" | νῦν δὲ προσονομάξεται Τριήρης BCDEQ 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας, ἐπεὶ ὥσπερ πλοίῳ προσέοικεν ἡ ϑέσις 

4 Strab. 14, 654. Diod. ὅ, 61. St. Byz. Λίνδος. Κάμιρος. Eust. 
Il. 315,28. Tzetzes ad Lyc. 923. 11 Eust. Od. 1405, 20. 48 sq. 

1 mu CE] ὡς — 3 Κάμειρον om. D 3 ᾿Ιηλισόν CO» || 
Κάβειρον B 4 ἔλχγονοι BQ Tzetzes: //////vo. Ὁ (ras.) ἔγγονοι C 
ἕκτον E 5 ᾿Ιηλισὸς C 0 | Κάβειρος B| Κεκάρφου E 3.6 “υ- 
σίππης Eust. 6 ᾿Εχίμου Ε 8 ᾿Ιηλισὸν ü 9 ἐμβόλω DE: 
εὐρυχώρου BC εὐρυχύόροιο ἃ 11 εὐρυχόρου ἃ om. C 
11—14 cfr. Thom. 251, 7 11 ἔμβολος ΒΕ: ἐμβολὴ CD ἔμβο- 
λον 00 12 πόλεως corruptum ? 13 ἔμβολα] ἔμβολοι B* 

14 σιμώματα BO: σιμώτατα CD σινώματα Ε 18 l. om. 
CD et (add. ἄλλως) ἃ: Ἀσίας ἐμβόλῳ E Ací«g εὐρυχώρου (ft. 
-χόρου ἃ. c.) B || δύνανται E 16 πέλας] πέλαγος Β || ἐμβόλου 
D Ov | ἡ] καὶ Bv 18 Aovxcvóc DE | dans καλουμένη Bv: 
0] ὅπερ E 19 uiv om. CE 20 πέτρων b 22 ἀπὸ — αἰτίας 
om. D || ὥσπερ om. v 
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A s - 
BCEQ τοῦ τόπου. | ἐπεὶ οὖν μάλιστα ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ϑρησκευ- 

Aoía 

Ἡράκλειαι 
στῆλαι 

πέλαγος Ρόδος | xavó« 

τήριόν ἐστιν Ἡλίου, Ῥόδιοι δὲ ἐξ ᾿Ηλίου, διὰ τοῦτο ὡς 
οἰκειοτέρου καὶ προσφόρου μέμνηται τοῦ τόπου. δύναται δὲ 
καὶ ἀπὸ τῆς ἐκ μέρους περιφράσεως νοεῖσϑαι τῇ τῆς Δυκίας 

CDEQ*^ πλησίον ὑπαρχούσῃ. 3480 3290 35*E C. σημείωσαι ὅτι 
εἰς Ῥόδον τύπος ἐστὶν ἀποτείνων εἰς ὀξὺ κατὰ “υκίαν ἐμ- 
βόλῳ παραπλήσιος. 860 00 05 81Ε 340^ 

BCEQ — 35d. ᾿Ζργείᾳ σὺν αἰχμᾷ: σὺν πλήϑει ᾿Αργείων ναίον- 
τας᾽ διὰ τοὺς κατελθόντας σὺν Τληπολέμῳ. 818 ss^E 

ABCDEQ 36a. ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς: ἐϑελήσω, φησὶ, 
τοῖς Ἡρακλείδαις, τοῖς ἀπὸ Τληπολέμου Ῥοδίοις, κοινὸν 
ἐξ ἀρχῆς διορϑῶσαι λόγον, τουτέστιν ἀκριβῶσαι καὶ διαση- 

BCDEQ μῆναι. b. τρεῖς ἀμφιβολίας ἔχει" ἤτοι γὰρ καϑόλου πάν- 
τῶν ἀνθρώπων κοινὸν λόγον, ἢ αὐτῶν τῶν Ῥοδίων, ἢ 
ἔξωϑεν ληπτέον τὸ ὥς, ἵνα ἢ ὥστε ξυνῶσαι καὶ πᾶσιν 
ἀνϑρώποις εἰς μέσον ἀγαγεῖν. 

ΒΟΕΟ 9860. ἐϑελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου: 
βούλομαι οὖν τοῖς ἐξ ἀρχῆς οὖσιν ἀπὸ Τληπολέμου Ῥοδίοις 
κοινόν τινα καὶ προσήκοντα λόγον εἰπεῖν καὶ διακριβῶσαι" 
οἵτινές εἰσι Τληπολεμίδαι οἱ Ῥόδιοι ἐκ τῆς τοῦ Ηρακλέος 
γέννης. βούλεται δὲ τῆς τοῦ Τληπολέμου φυγῆς ὑπεραπο- 

BCDEQ λογήσασϑαι. ὃ γὰρ | Τληπύλεμος Δικύμνιον τὸν ᾿Ηλεκτρύ- 

1 τόπου] πόϑου E | figuram adpictam hab. BEG 
8 προσφόρου CE(Q): προσφορωτέρου Bv 4 ἐκ τῆς ἀπὸ μέρους 

ὅ-- cfr. Thom. 251, 10 5 σημείωσαι) τὸ δὲ σημεῖον Ὁ" 
8 ᾿ἀργείᾳ] Aoystov Ε 10 τοῖσιν] τοίνυν U | £& ἀρχᾶς BE: om. 

19 ἀρχᾶς E || λόγον διορϑῶσαι V || τουτέστιν À: 0 ἐστιν V 
14 λόγον κοινὸν Bv 15 τὸ om. E | ὥστε om. E 17 1] 815 
Aoc Ὁ ἄλλως: £8. v. ἐξ ἀρχῆς 0 || Τληπ. E 18 ἹΡοδίου E** err. 

20 οἱ Ρόδιοι ἐκ om. t 20.21 Ἡρακλέους γένους ἃ 
22 — p. 209. 1 cfr. Thom. 254,14 22 Τριπόλ. E || Ἠλεκτρύ- 
ονος Ὁ 'Πλεχτρύωνα (corr. ex -og) E 
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qvog παῖδα vóOov, ὃς ἐγένετο ἐκ Μιδέας Φρυγίας τινὸς 
γυναικὸς, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ πόλις κέκληται, ἐλαΐνῳ σκυτάλῳ 
πλήξας ἄκων ἀναιρεῖ" ἐπὶ γὰρ βοῦν βουλόμενος ἀκοντίσαι BCEQ 
τὸ σκύταλον ἔρριψε κατὰ τοῦ Μικυμνίου. | ἀποφεύγοντι BCDEQ 

$ 00v τὸ μύσος τοῦ φόνου καὶ χρηστηριαζομένῳ τῷ Τληπο- 
λέμῳ ἀνεῖλε τὸ λόγιον ἀποικίσαι τὸ Ἄργος καὶ εἰς τὴν 
Ῥόδον ἐλϑεῖν. τούτοις καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ ja 661) 

Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, 
αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα. 

10 λέγεται δὲ κατὰ τὴν βασιλείαν Τληπολέμου μάλιστα εὐδαι- 
μονῆσαι Ῥοδίους, ὡς καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ (B 670) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 

ἔστι δὲ αὐτοῦ ἱερὸν καὶ τάφος ἐν Ῥόδῳ᾽ | of γὰρ συστρα- BDEQ 
τευσάμενοι αὐτῷ διήγαγον τὰ ὀστᾶ ἀπὸ τῆς Ἰλίου εἰς τὴν 

1ι5 Ῥόδον, οὐκ εὖ ἔχειν κρίναντες τὸ ἄνευ τοῦ βασιλέως ἐπι- 
νοστῆσαι τῇ πατρίδι. τελεῖται δὲ καὶ ἀγὼν ἐπιτάφιος ἐν 
τῇ πόλει Τληπολέμου, κατὰ δὲ ἑτέρους ἱερὸς “Ηλίῳ᾽ ἀγωνί- 
ἕονται δὲ παίδων ἡλικίαι καὶ στέφονται ἐκ λεύκης. 

87. ἀπὸ Τλαπολέμου: ἐπεὶ ὁ Τληπόλεμος φυγὼν ἐξ A 
20 ἄργους διὰ τὸν ““ικυμνίου τοῦ μήτρωος φόνον ἀπήει μετὰ 

νεῶν καὶ κατὰ χρησμὸν ᾧκισε Ῥόδον. Ὅμηρος (l. e) 

13—18 Tzetzes ad Lyc. 911: ἐν δὲ ταῖς Πινδάρου lovo- 
ρίαις εὗρον ὅτι οἱ τοῦ Τληπολέμου ἀπεσώϑησαν εἰς Ρόδον τὴν 
αὑτῶν πατρίδα. καὶ ἡ γυνὴ Τληπολέμου Φιλοξώη (Πολυξὼ cj. 
Stiehle Philol. VIII 59 n. 49) μεγάλα δακρύσασα ἀγῶνας ἐπὶ τῷ 
τάφῳ τοῦ ἀνδρὸς ἔϑετο, καὶ παῖδες ἠγωνίζοντο, καὶ οἱ νικῶντες 
λεύκης φύλλοις ἐστέφοντο. Cfr. sch. 1476. 

1 Μηδείας 00". Μιδείας C 4 σκυτάλιον V || τοῦ] τὸν E 
b τὸ μύσος τοῦ φ. om. CD || u?eog BEQv: ἢ 8 δ᾽ om. 

BDEQO || à? οὖν ἐπεὶ C 9 μητρῶα D: πατέρα BCEGO 
12 σφι Bü 13—18 cfr. Thom. 272,17 14 τὰ] αὐτ(οῦ) τὰ D 

15 οὐκ — 16 πατρίδι om. D 15. 16 ἐπινοστῆσαι τῇ πα- 
τρίδι EGO: παλινοστῆσαι (παλιννοστ. Beck) εἰς τὴν πατρίδα 
Βν 16 ἐν — 11 Ἡλίῳ om. D 16 ἐν om. B 17 Τληπο- 
λέμῳ Bv| ἱερὸν E 20 μήτρωα: ego 221 ὥὦκισε ego, Schroe- 
der: ᾧκησε Ὅμηρος ego: ὁ μέγας 

ScHoL. ΙΝ PrxDpARUM ed. Drachmann. 14 
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Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφεν ἐν μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, 
αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα 
ἤδη γηράσκοντα Δικύμνιον, ὄζον "Agnoc. 

διὸ καὶ ἔφυγεν. 
A 38a. ξυνόν: κοινῶς πᾶσι διηγήσασϑαι. b. ὥστε 
ποιῆσαι κοινὸν πᾶσι καὶ εἰς πάντας ἀγαγεῖν. 

Α 99. Ἡρακλέος: τοῖς Ῥοδίοις, ἀπὸ Τληπολέμου 'Hoa- 
«κλείδαις οὖσιν. 

BCDEQ 40. εὐρυσϑενεῖ γέννα: παρόσον ἐκ μὲν “Ἡρακλέος 
Τληπόλεμος, ἐκ δὲ Τληπολέμου 'Ρύόδιοί εἰσιν. 45Ὲ 

ΒΕ 418. (ἐκ 4ιός:) Διὸς «Ηρακλῆς᾽ οὗ Τληπόλεμος. 
A 4lb. εὔχονται: ἩΗραχλλῆς γὰρ Διὸς, τοῦ δὲ Τληπόλε- 

μος, ὃς Ρόδον ὥκησεν. c. εὔχονται δὲ ἀντὶ τοῦ καυχῶνται. 
ΒΟΌΕΟ 428. τὸ δ᾽ ᾿ἡμυντορίδαι ματρόϑεν: ἐναντίως τῷ 

ποιητῇ τὰ περὶ τῆς μ μητρὸς Τληπολέμου ἱστορεῖ ὁ Πίνδαρος. 
Ὅμηρος μὲν γὰρ αὐτὴν ““στυύχην ἀποκαλεῖ καὶ ᾿Ακτορος 
εἶναι ϑυγατέρα βούλεται ἐν οἷς φησιν (B 658)' ὃν τέκεν 

BCEQ Acrvógna. | ἔοικε δὲ ὁ Πίνδαρος ἐντετυχηκέναι τῷ ᾿Δχαιῷ 
ἱστοριογράφῳ (PHG IV, 386)" ἐκεῖνος γὰρ οὕτως γενεαλογεῖν 
Ὑπερόχης Εὐρύπυλος" οὗ Ὄρμενος" οὗ Φέρης" οὗ "Auvv- 
TOQ' οὗ “᾿στυδάμεια 5 Τληπολέμου μήτηρ. καὶ αὐτὸς δὲ 
Awivrao εἰς Δία τὸ γένος ἀνάγει ἔνιοι δὲ καὶ υἱὸν ᾿άμύν- 
τορα τοῦ Διὸς εἶναι λέγουσιν. 46* E 

A 49 b. ̓ στυδαμείας: Ὅμηρος ταύτην ᾿Αστυόχην φησὶν, 
οὐκ ᾿ἀστυδάμειαν. εἰκὸς δὲ τὸν Πίνδαρον ἀπαντῆσαι ταύτῃ 

τῇ γραφῇ (B 658) 
ὃν τέκεν ᾿Δστυδάμεια βίῃ ᾿“Ηρακληείῃ. 

καὶ Ἡσίοδος δὲ (fr. 134 Rz.) ᾿“στυδάμειαν αὐτήν φησι, 
Φερεκύδης δὲ ΘΦΗΉΘῚ, 82) “4στυγένειαν. ἦν δὲ Φύλαντος 

10] Aj ἐν] ἐνὲ 6 ποιήσειν: ego || κοινὸν ego: κοινῶς 
9 παρόσον om. D 13 ὥὦκισεν 16 uiv om. E | ἀπο- 

καλεῖ ΟΕ: ἀποκαλῶν 11 ὥλεται E. 185 v5 χαιῷ BEO: τῷ 
παλαιῷ C (Κἀκουσιλάῳ» τῷ ἀρχαίῳ cj. b. «à Zoysio ior. cJ. 
Müller FHG 1. 1. «Αὐτεσίωνι τῷ ἀρχ. iot. Bergk N. Jahrbb. 117 
(1878), 389 19 οὕτως CEO: οὗτος Β 20 Ὑπερόχου Εν Ὑπερ- 
óyn C. — 22.28 "Auóvroo« viov E — 23 λέγουσιν εἶναι EQ. 
24 ᾿Δστυδάμ(ειαὶ 27 Ἀστυόχεια: b || ΠΙρακλείη 

10 

26 
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ϑυγάτηρ᾽ τινὲς δὲ ἐξ ᾿Ἵντιγόνης αὐτῷ Τληπόλεμόν φασιν᾽ 

ἐνταῦϑα δὲ ᾿Δμύντορος αὐτήν φησιν ὁ Πίνδαρος, Ἡσίοδος 
δὲ (l1) καὶ Σιμωνίδης Ὀρμένου. εἰκὸς δὲ ὅτι ὁ Πίν- 
δαρος παρὰ τῶν κατὰ τὴν πόλιν λογίων ἤκουσεν "Auvvrooí- 

5 δὰς εἶναι 'Ροδίους μητρόϑεν. 
48. ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασίν: ὑπεραπολογεῖται BCDEQ 

τοῦ φόνου ὃν δέδρακεν ὁ Τληπόλεμος. καί φησι" περὶ τὰς 
τῶν ἀνθρώπων φρένας mgr καὶ ἀναρίϑμητοι ἁμαρτίαι 
ἀπήρτηνται. 

10 4θ8. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον: ἀμήχανον δέ ἐστι τοῦτο A 
εὑρεῖν καὶ προγνῶναι, ὕπερ νῦν τὲ καὶ κατὰ τὸ παρὸν δυσ- 
τύχημα φερόμενον πρὸς τὸ τέλος λυσιτελήσει. καὶ τοὐναντίον 
βούλεται λέγειν, ὅτι τῷ ΤἸληπολέμῳ τὸ κατὰ φύσιν δυστύ- 
χημα εἰς ἀγαϑὸν ἀπέβη, Ῥόδον οἰκήσαντι καὶ βασιλείας καὶ 

15 τιμῆς ἀξιωϑέντι. Ὁ. ἄλλως ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο εὑρεῖν 
τὸ περιτυχεῖν ἀνδρὶ καὶ ,γνῶναι τὸ φέρτατον. 6. ἀντὶ τοῦ 
τὸ ἀποβησόμενον ἀφ᾽ οὗ τις γεννηϑῇ μέχρι τέλους. 

46d. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον: καὶ τὸ τοιοῦτον γνῶναι B(C)DEQ 
ἀδύνατόν ἐστι᾿ τὸ ποῖον; ὁποῖόν vt νῦν καὶ ἐπὶ τοῦ παρόν- 

80 τος βέλτιστόν ἐστι καὶ b ὑστέρῳ οἷον εἰ καὶ ἐν vij τελευ- 
τῇ ἕξει τις καλόν. ἡ δὲ ἀπότασις πρὸς τὸν Τληπόλεμον. i2E 

46e. τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν: τὴν παροῦσαν καὶ B(C)EQ 
τὴν μέλλουσαν εὐδαιμονίαν ἀμήχανόν ἐστιν εὑρεῖν. ὁ γὰρ 
Τληπόλεμος ἐν ἀρχῇ ἀτυχήσας ὕστερον ἐβασίλευσε τῆς B(c)DEQ 

95 'Ρύδου. 
48. (τυχεῖν:) συμβῆναι. pe! 
49a. xal γὰρ ᾿ἀλκμήνας: ᾿Δλκαμήνης ἀδελφὸν νόϑον A 

27 — p. 212, 5 Apollod. 2,4, 4. Tzetzes ad Lyc. 932 

3 Oeuévov Bergk PL! III 529 Ὀρμενοῦ Mommsen suppl. 
p. 72: 'Oousvov A || εἰκὸς δὲ] ᾿Δριστόνικος δὲ Bergk N. Jhbb. 
117 (1878), 39 5 ματρόϑεν: b 6 φρασίν B: φρεσίν DE 
om. Cüv 7 περὶ C0: παρὰ BEGv om. D 8 καὶ &vag. 
om. € 12 λυσιτελῆσαι: b 15 sq. corrupta 18 sqq. sch. 
46d et e in unum contraxit C 18 l] om. Ὁ τοῦτο δ᾽ &ucza- 
vov εὑρεῖν ἃ | τοιοῦτο B 22 ἄλλως praem. (| ἀμήχανον B 

21 AAxu(jveg) in l. A 

14* 
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“Δικύμνιον ἐκ Φρυγίας Μιδέας 'ysvouévqe γενόμενον ᾿Ηλεκ- 
τρύωνι᾽ ἀφ᾽ ἧς καὶ πόλις Μιδέα ἐν "Aoysv ὃν ἀνεῖλεν ὃ 
Τληπόλεμος. of γὰρ γνήσιο: παῖδες ᾿Ηλεκτρύωνος ἀπὸ “υσι- 
δίκης ἐγένοντο &&' Γοργοφόνος, Στρατοβάτης, Φυλονόμος, 
Κελαινεύς, Augíueyog, Δηίμαχος. αἰτία δὲ τῆς ἀναιρέσεως 
ἐγένετο περί τινων τιμῶν᾽ οἱ δὲ περὶ ᾿Δγίαν καὶ Δερκύλον 
(FHG IV,386) φασὶν ἀκούσιον τὸν φόνον γενέσϑαι. 

ΒΟΌΕΟ — 49b. καὶ γὰρ ᾿ἀλκμήνας νόϑον: καὶ γὰρ τὸν ᾿᾽4λκ- 
μήνης νόϑον ἀδελφὸν Δικύμνιον ῥοπάλῳ ἐλαίας τύπτων 
ἀπέκτεινεν ἐν τῇ Τίρυνϑι παραγενόμενον ἐκ τῆς οἰκίας τῆς 
ἑαυτοῦ μητρὸς Μιδέας ὃ Τληπόλεμος ὁ παλαιὸς οἰκιστὴρ 
τῆς χώρας. πῶς δὲ νόϑος ἀδελφὸς Δικύμνιος ᾿Δἡλκμήνης; 
᾿λχμήνη μὲν ἐξ ᾿Ηλεκτρύωνος καὶ “υσιδίκης τῆς Πέλοπος 
ϑυγατρὸς γνησίας γυναικός Δικύμνιος δὲ ἐξ ᾿Ηλεκτρύωνος 
καὶ Μιδέας γυναικὸς Φρυγίας τὸ γένος. 

A 50. νόϑον: ἀκουσίως αὐτόν φασιν ἀνῃρηκέναι. νόϑον 
δὲ εἶπεν ὅτι ἐκ Μιδέας τῆς παλλακίδος ἦν, ᾿ἡλκμήνη δὲ 
καὶ οἵ αὐτῆς ἀδελφοὶ ἐκ “υσιδίκης. 

Βεῖ0 61. σκληρᾶς ἐλαίας: ἀπεσκληκότει ξύλῳ καὶ δοπάλῳ 
ἐλαΐνῳ. 

BCDEQ 52a. ἐλθόντ᾽ ἐκ ϑαλάμων: παραγενόμενον εἰς "Ao- 
γος ἐκ τῶν οἴκων τῆς Μιδέας᾽ ἤτοι τῶν τῆς μητρὸς, ἢ καὶ 
τῆς ὁμωνύμου πόλεως" ἔστι δὲ αὕτη τοῦ 'ἄργους ἡ πόλις. 

ge! 52b. (Μιδέας:) τῆς μητρός. 

4 sch. T T' 116 

1 Φρυγίου || ft. γυναικὸς Μιδέας 3 Ἠρεχτρύωνος: b 
4 ἐγένετο: b || Στρατοβάτης Tzetzes, b: στρατοτώτης || Φυλονόμος 
Apollod.: Οὐλονόμος A Φιλονόμος b (ex Apollod.) 5 Κελε- 
νεύς: b ex Apollod. 6 ἁγίαν scripsi cl. sch. Eur. Tro. 16. 

Ath. 3, 86 f. Clem. AL. strom. 1, 21: ens A 4Δεινίαν b || 4έρ- 
xviàov bh 8 ᾿ἀλχμήνης BD || νόϑον om. Qv 9 4x. ἀδ. CD 

10 παραγενόμενον D(E*P?): -oc BCüv 11 Μιδέας]) μ add. 
ΕΣ Μιδείας Ὁ ubique || οἰκιστὴς v 18 ᾿Ηλεκτρύωνος CD: 
Ἢλ. E Ἠλεχτρυῶνος B. Item infra 14 || “υσινδίκης v ante 
Beckium 19 ἀπεσκληκότ(ι) ξύλῳ B: -τος ξύλου 'ν 21 1.] 
ἐλϑόντα CD || παραγενόμενος v; om. € 23 αὐτὴ E 
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53. ἐκ ϑαλάμων: δύναται ἑκατέρως ἀκούεσθαι" ἔκ TEA 
τῶν τόπων τῆς πόλεως Μιδέας, καὶ ἐκ τῶν ϑαλάμων τῆς 
μητρὸς Μιδέας᾽ ἀφ᾽ ἧς καὶ ᾿Ηλεκτρύωνος [καὶ] Δικύμνιος. 

54. χϑονὸς οἰκιστὴρ χολωϑείς: τῇ δόξῃ ὁ Πίν- BCDEQ 
δ δαρος ἕπεται τῶν ἱστορούντων διὰ τιμάς τινας καὶ ἀρχὰς 
τὸν Τληπόλεμον εἰργάσϑαι τὸν φόνον᾽ διὰ γὰρ τοῦ χολω- 
ϑεὶς τὸ τοιοῦτον ὑποφαΐνει. 

55a. αἱ δὲ φρενῶν ταραχαί: γνωμικῶς᾽ af δὲ ἀκρα- BCDEQ 
τόϑυμοι καὶ προπετεῖς ὀργαὶ ἤδη που καὶ τοὺς σοφοὺς 

10 διασφάλλεσϑαι ποιοῦσι. — b. τοῦτο δὲ μέση παρεμβολή. BDEQ 
56a. παρέπλαγξαν: αἵ γὰρ ταραχαὶ καὶ τὸν σοφὸν A 

παράγουσιν εἰς τὸ πρᾶξαί τι ἄτοπον. 
56b. μαντεύσατο δ᾽ ἐς ϑεὸν ἐλϑών: ὡς ovv BCDEQ 

ἀπέκτεινεν ὃ Τληπόλεμος τὸν “ικύμνιον, φεύγων τὸ μύσος 
15 εἰς Δελφοὺς ἐλϑὼν ἐμαντεύσατο ὅποι χρὴ τραπέσϑαι. ὁ 

τοίνυν ᾿ἡπόλλων ἔχρησεν αὐτῷ ὥστε ἀπὸ τῆς ἀκτῆς τῆς 
“ερναίας. τουτέστι τοῦ —Aoyovc, ἰϑύνειν καὶ ὁρμᾶν διὰ 
πλοίων ἐπὶ τὴν χώραν τῆς νήσου Ῥοδίων. 

57. (ϑεόν:) τὸν AAnóliova. Be! 
20 59a. εὐώδεος ἐξ ἀδύτου: τοῦ τεϑυμιαμένου ἀδύτου" BDEQ 

λέγει δὲ τοῦ κατὰ τὴν Πυϑῶνα. 
59b. πλόον: πλεῖν ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς Δερναίας A 

ἀκτῆς (τουτέστιν ἀπὸ τοῦ "Aoyovg' 7| γὰρ “έρνη κρήνη καὶ 
πόλις Ἄργους) εἰς Ρόδον. 

25 60a. Ζ“ερναίας ἀπ᾽ ἀκτᾶς: τὴν “έρνην οἵ uiv λέ- A 
γουσι κρήνην, oí δὲ λοχμῶδες qooíov' ἐνταῦϑα δὲ καὶ 
ὝὝδραν καταδεδυκέναι μυϑολογοῦσι. Φερεκύδης δὲ καὶ πό- 
λιν φησίν" οἱ δὲ ἐπίνειον Ἄργους, ἣ νῦν καλεῖται “άμπεια. 

1 ἑκατέρων: b 2 Μιδί(έας) 8 Ἠλεκτρύων: ἢ | καὶ se- 
clusi: ὁ b | Δίκυμνος A 4 1. DE: χϑονὸς oix. Bü χολωϑείς C 

6 εἰργάσασϑαι  ἐργάσασϑαι b 8.9 ἀκρατόϑυμοι E: ἀκρι- 
τόμυϑοι ΒΌΘν ἄκριτοι C 10 διασφαλέσϑαι D. διασφάλεσϑαι 
0! 13 l. BE: μαντεύσατο C μαντεύσατο δ᾽ ἐς ϑεόν Ὁ u. δ᾽ 
ἐλϑών ἃ 14 μῦσος BEQOv μῖσος C 15 Ζελφοὺς Bv: ϑεὸν 
B* ϑεοὺς CDEQO || ὅποι Bv: ὅπῃ CDE ὕπου (Q 18 τῶν 'Poó. v 

20 ἐξ ἀδύτου om. E || τοῦ] ἐκ vo? E || τεϑυμιασιι. E 
26 Aoyzuóoósg: V 
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BcDEQ — 60b. “ερναίας ἀπ᾽ &xrüg: ἀπὸ τοῦ AAoyovg. ἡ γὰρ 
“Μέρνη κατὰ μέν τινας κρήνη, κατὰ δέ τινας λοχμῶδες χω- 
2v LO ΄ ὶ 1 “γὃ ὃ ὃ , 

οίον᾽ ἐν ἡ μυϑεύουσι καὶ τὴν Ὕδραν καταδεδυκέναι. φασὶ 
καὶ τὴν ἄβυσσον κρήνην αὐτόϑι εἶναι. ἕτεροι δὲ καὶ πόλιν 

ς οἱ A n DPAES es , x p BDEQ φασίν. — c. ὃ δὲ voüg' εὐθῦναι τὴν ναῦν εἰς τὴν νῆσον 5 
τὴν 'Pódov, ἐν ἢ νήσῳ ὃ βασιλεὺς τῶν ϑεῶν Ζεὺς χρυσέαις 
σταγόσι τὴν πόλιν κατέβρεχε καὶ ἐπλουτοποίει τοὺς οἰκήτο- 
ρας τῆς ᾿ Ρύδου. 

BCDEQ 61a. εὐϑυν ἐς ἀμφιϑάλασσον: of μὲν ἀντὶ τοῦ 
εὐθῦναι, of δὲ ἀντὶ τοῦ εὐθέως. — b. ἀμφιϑάλασσον δὲ 10 
τὴν ἑκατέρωϑεν ϑαλάσσῃ περιχεομένην. — c. νομὸν δὲ τὴν 

1 , » 2 » 2 1 , E& χατανομήν. ἃ. (εὔϑυν᾽:) ἤγουν ὀρϑὸν ποίησον. γράφε- 
ται καὶ εὐϑὺν. 

A 61e. ἀμφιϑάλασσον: ἀμφιϑάλασσον νομὸν τὴν 'Pó- 
δον, καϑὸ νῆσος οὖσα περιείργεται ϑαλάσσῃ. — f. νομὸν de» δα νῆσος φιείργ ἢ μὸν ss 
É, κατανέμησιν. 

ΒΕ] 62, (vouóv:) κατανομήν. 
A 63a. βρέχε ϑεῶν βασιλεύς: τοῦτο ἐκ τοῦ Ὅμηρι- 
κοῦ στίχου τοῦ ἀϑετουμένου μετενήνεκται (B 6170)" 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 90 

ὅτε ἄρα νεφέλην ἐπιστήσας τοῖς Ῥοδίοις χρυσὸν ἔχευε᾽ ἢ 
ὅτι πολὺν χύδην πλοῦτον αὐτοῖς κατεσκεύασεν, ὁμοίως τῷ 
(o 426)" 

, ? " 3» 3 , ἥν EN δ SA zl - 
κούρη ὃ εἴμ. «ρύβαντος ἐγὼ ῥυδὸν ἀφνειοῖο. 

cDEQ — 63b. βρέχε ϑεῶν βασιλεὺς ὃ μέγας: τοῦτο ἐκ τῶν ss 

25 sch. A B 670. Strab. 14, 655 

2 loyvàósg E 5 εὐθῦναι B. εὐϑύναι D: so9vvov Ε εὖ- 
ϑύνετε 00 6 τὴν om. Bv !| zocre varie add. 608 7 era- 
γόσι — 8 'Pódov DEO: καὶ τὰ ἑξῆς Bv "7 μετέβρεχε ἢ 
9 εὐθὺν ἐς E: εὐθῦν᾽ ἐς B. εὔϑουν ἐς  εὐθυνὲς Ὁ εὐθὺν ἐς 
(del. apostr.) 8 || φιϑαάλασσον B. ἀμφὶ ϑάλασσαν D 10 εὐϑύ- 
ναι EQ | εὐθέως] εὔϑυνεν Mommsen suppl. p. 74 11 ἑκατέ- 
ρωϑὲν CDEQOv: ἀμφοτέρωϑεν BO || περιχεομένην BC: περιξεχο- 
μένην DEQv|| δὲ om. C 12 κατανομήν CDQ: καταμονήν BEG 

16 κατὰ νέμησιν 17 καταμονήν 18 βρέχει — 20 σφι 
24 δ᾽ εἶμ — 25 l E: ἔνϑα ποτέ 66. βρέχε 9. βασ. CDO 
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Ὁμήρου ὁρμηϑεὶς λέγει, ὅτι Ζεὺς χρυσὸν ἔβρεξε τοῖς Ῥοδίοις 
tà τὸ τὸν ποιητὴν εἰρηκέναι (1. c.) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων᾽ 

| οὐκ εἰρηκότος Ὁμήρου ὅτι ἔβρεξε χρυσὸν, ἀλλὰ περιεποί- Ερπε 
5 σε χύδην αὐτοῖς τὸν πλοῦτον. 

64. χρυσέαις νιφάδεσσι: τοῦτο ἄντικρυς ἐκ τοῦ ἀϑε- BDEQ 
τουμένου Ὁμηρικοῦ στίχου εἴληφεν ὁ Πίνδαρος (l. c.) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 

65. ἁνίέχ᾽ ἀφαίστου τέχναισι: τὸν καιρὸν καϑ᾽ ὃν BCDEQ 
10 Ζεὺς ἐν Ῥόδῳ χρυσὸν σε, διὰ τῆς ἱστορίας ἐπισημαίνεται 

καί φησιν ὅτι | ἡνίκα ὁ Ζεὺς διαιρεϑείσης αὐτοῦ τῆς ABCDEQ 
κεφαλῆς ὑπὸ τοῦ πελέκεως τοῦ ἩΗφαίστου ἀνέδωκεν ἐκ τῆς 
κορυφῆς τὴν ᾿4ϑηνᾶν᾽ ἡ δὲ ἀνορούσασα καὶ ἔκδηλος γε- 
νομένη μέγα ἐβόησεν. 

15 66a. χαλκελάτῳ πελέκει: ἐν τοῖς Μουσαίου Παλα- A 
μάων λέγεται πλῆξαι τοῦ Διὸς τὴν κεφαλὴν, ὅτε τὴν ᾿4ϑη- 
νᾶν ἐγέννα" ἔνιοι δὲ τὸν Προμηϑέα λέγουσι᾽ Σωσίβιος δὲ 
Ἑρμῆν φησι᾿ ᾿Δριστοκλῆς δὲ νέφει συγκεκρύφϑαι τὴν ϑεὸν, 
τὸν δὲ Δία πλήξαντα τὸ νέφος ἐκφῆναι τὴν ϑεόν. 

30 66b. χαλκελάτῳ πελέκει: of μὲν Παλαμάονα λέγουσι cOEMQ 
ῥῆξαι τὴν τοῦ Διὸς κεφαλὴν ὅτε ᾿4ϑηνᾶ ἐγεννᾶτο᾽ οἵ δὲ 
Ἑρμῆν oí δὲ Προμηϑέα᾽ ᾿Δριστοκλῆς δὲ ὑφίσταται τὴν 

15 Philodem. περὶ εὐσεβ. 59 17 Apollod. 1,3,6 

3 og. Q 4 ὅτι E: ὅτι ὁ Ζεὺς Q 6 ἄλλως praem. Q | 
χρυσέαισι BD 7 εἴληφεν ὁ] εἴλετο E 8 σφι BD || πλοῦ- 
τον — Κρονίων om. D — 9 l. hab. et A | &víx' AE || τέχναι[σι] B 
τέχναις E: om. ACDO 10 Ζεὺς] ὁ Z. Bv || ὗσε] oí δὲ) D 
om. v (ἔβρεχε Beck) 11 ὅτι om. CQ. || διακριϑείσης A 
12 ὑπὸ V: om A || τοῦ (pr.) om. Bv || πελέκυος CD || Ἡφαίστου 
ABv: Ἡφαιστοτεύκτου 13 κεφαλῆς AE || ἡ δὲ ἀνορούσασα 
om. CD 14 μέγα AC: μέγιστον || &veflónosv Q 15 ἐν τοῖς 
Μουσαίου) κατὰ τὸν Εὔμολπον Philod.? 18 ᾿Δριστοτέλης : ἢ 
ex V | συγκεκροῦσϑαι: V | τὴν b ex V: τὸν 20 χαλκηλάτῳ DE || 
Παλαμάονα MOv: Παλαμαίονα CDQ Παλαμαίνα E 29 Aoí- 
σταρχος V || δὲ (a1t.) DEH: δέ φησιν OQUv 
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γένεσιν ᾿4ϑηνᾶς ἐν Κρήτῃ" νέφει γάρ φησι κεκρύφϑαι τὴν 
|... ϑεὸν, τὸν δὲ Δία πλήξαντα τὸ νέφος προφᾶναι αὐτήν. 

BCcDEQ 68. ἀλάλαξεν: ὀξὺ ἀνεβόησε. διὰ δὲ τούτου τὸ φιλο- 
πόλεμον τῆς ϑεοῦ ἐχαρακτήρισεν. ἡ γὰρ ἀλαλαγὴ κυρίως 
ἐπὶ τῆς τῶν πολεμίων συμβολῆς γίνεται" εἶτ᾽ οὖν λέγεται 5 
καὶ ἐπὶ. τῶν ἐκβακχευμάτων. 

A 10a. Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ viv: διὰ τὸ σὺν ὅπλοις 
γεννηϑῆναι ἐφοβήϑησαν (ὃ) Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ. 

6000  TOb. Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν: ἤτοι διὰ τὸ σὺν ὅπλοις 
γεννηϑῆναι" ἢ διὰ τὴν βοήν. 10 

BDEQ 71a. τότε καὶ φαυσίμβροτος: ὃ νοῦς᾽ τότε οὖν, 
ἡνίκα ἔμελλε τίκτεσϑαι ἡ ϑεὸς, ὁ Ἥλιος τοῖς ἑαυτοῦ παισὶ 
τοῖς περὶ Ὄχιμον καὶ Κέρκαφον ἐπετείλατο τὸ μέλλον πρᾶγμα, 

BEQ τῆς ᾿4ϑηνᾶς | τὴν γένναν, παραφυλάξασϑαι καὶ ϑυσίας 
ποιῆσαι, καὶ ὅπως τῇ ϑεῷ ϑυσίας πλήϑοντα βωμὸν ἐναργῆ 15 
κτίσειαν, τοῦτόν τὲ πηξάμενοι ἐπιϑύειν τήν vt ψυχὴν τοῦ 
πατρὸς αὐτῆς Διὸς τέρψαιεν καὶ αὐτῆς τῆς γεννηϑείσης 
παρϑένου τῆς πολεμικῆς. ἔγχος μὲν γὰρ τὸ δόρυ, βρόμος 
δὲ ὃ ἦχος. 

BCEQ 711}. ἄλλως᾽ ὁ "HÀióg, φησι. παρεκελεύσατο τοῖς ἕαυ- 20 
τοῦ παισὶ καὶ 'Ῥύόδης, μελλούσης γεννᾶσϑαι τῆς ᾿4ϑηνᾶς, 
ὕπως αὐτοὶ “πρῶτοι ϑύσωσιν᾽ ἐκεῖ γὰρ μέλλειν οἰκεῖν τὴν 

BCDEQ ϑεὸν, | παρ᾽ οἷς ὁ ἂν πρῶτον ϑυσία αὐτῇ ἐπιτελεσϑῇ. ἀνερχό- 
μένοι δὲ εἰς τὴν ἀκρύπολιν πρῶτοι οὗτοι ἐπελάϑοντο πῦρ 
κομίσαι. συνέβη οὖν πρώτους ᾿4ϑηναίους ϑῦσαι᾽ διόπερ 25 

BCEQ καὶ τὴν ϑεὸν αὐτόϑι καϑιδρυϑῆναι, τιμῆσαι δὲ καὶ τὴν 
ϑεὸν τοὺς Ῥοδίους. διὰ τοῦτο δέ φασι τοὺς Ῥοδίους ἄπυρα 

1 γέννησιν GHOQv || νεφέλῃ Ob || φασι E || τὴν] τὸν CQ** 
2 προφῆναι b 4 i] ; καὶ E | λαλαγὴ BCD 5 B x5 E | 

γίνεται εἶτ᾽ οὖν om.EU e T οὖν λέγεται om. CDO || εἶτ᾽ οὖν Br 
8 ὁ addidi; om. b 9 νιν et ἤτοι om. C 10 ἢ om. ἃ 
11 φαυσίβροτος Εν 13 Ἔχιμον Ὁ || ἐπεοτείλατο ἂν ἐπε- 

τείλλατο E — 15 ϑεᾷᾶ E 106 πληξάμενοι E || ἐπυϑύειν corruptum: 
ἐπιϑήσειν ΟΥ  ἐπιϑύσαντες h — 20— p. 217,3 cfr. Thom. 958, 6 

21 παισὶ BOU: om. | ἱΡόδης B(C)0: Ῥοδίοις EQU 22 μέλ- 
λὲι E 28 αὐτῇ ϑυσία Q Thom.b 28. 24 ἀνερχόμενοι] ἀρχό- 
μενοι Ε 25 διὸ B 26 καϑιδρυσϑῆναι Cv 26.97 τὴν 
ϑεὸν καὶ cj. b 
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ϑύειν, ὥσπερ oí πρῶτοι τῇ Αϑηνᾷ ἔϑυσαν᾽ τινὲς δὲ ὅτι 
καὶ φυλαξάντων αὐτῶν ὑπερησϑεὶς ὁ Ζεὺς πλοῦτον καὶ 
εὐδαιμονίαν παρέσχε, δωρησαμένης καὶ αὐτῆς τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
τὴν περὶ τὴν τέχνην ἀρετήν. 

δ 71e. φαυσίμβροτος: φαεσίμβροτος. τὸ € καὶ vo ἃ εἰς A 
τὴν ov δίφϑογγον συνεῖλεν. 

71d. (φαυσέμβροτος:) ὁ τοῖς βροτοῖς φάος φέρων. Be 
72. δαίμων Ὑπεριονίδας: ὁ Ὑπερίονος παῖς. Ὕπε- BCDEQ 

ρέων δὲ εἷς τῶν Τιτάνων κατὰ τὴν Ἡσιόδου ϑεογονίαν (871)" 

10 Θεία δ᾽ ξλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην 
Ἠῶ 9᾽. ἣ πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισι φαείνει, 
p ὑποδμηϑεῖσ᾽ Ὑπερίονος àv φιλότητι. 

οἵ δὲ αὐτὸ ἐπιϑετικῶς ἀκούουσιν ἐν τύπῳ πατρωνυμικῷ" 
ὁ ὑπὲρ γῆν ἱέμενος, ἢ ὑπὲρ ἡμᾶς πορευόμενος. 

15 13. μέλλον ἔντειλεν: τὸ μέλλον ἔσεσϑαι ἐνετείλατό, κα 
φησιν, ὁ Ἥλιος, ἵνα πρῶτοι ϑύσωσι Ῥόδιοι τῇ A9nvà 
ἐκεῖ γὰρ οἰκήσειν ὅπου ϑύσουσιν αὐτῇ πρῶτον. Ῥοδίων 
δὲ ἐπιλαϑομένων ἔ ἔμπυρα ϑῦσαι ᾿4ϑηναῖοι ἔϑυσαν᾽ διὸ παρ᾽ 
αὐτοῖς ἡ ϑεὸς τιμᾶται. 

:0 — T6. βωμὸν ἐναργέα: ἤτοι τῇ κατασκευῇ πολυτελῆ ABCDEQ 
τυγχάνοντα᾽ ἢ τὸν ἐναργῶς γενόμενον. παρὰ τὸν τῆς γεν- 
νήσεως καιρὸν᾽ πρῶτοι γὰρ ἔϑυσαν τῇ ᾿4ϑηνᾷ. διὸ ἔμελλεν 
ἐπίσημος εἶναι παρὰ τὸ πλῆϑος τῆς τελουμένης, ϑυσίας. 

11 a. σεμνὰν ϑυσίαν ϑέμενοι: τοῦτο πρὸς τὸν τῆς BCDEQ 
25 40 qvüg τρόπον. ^b. σεμνῶς φησι τὰ ϑύματα αὐτῆς τελεῖν. 

7 Hes. φαεσίμβροτος. 8 sch. A 0 480. EM 779,1 
17 Diod. 5, 56,5 

5 l φασίμβροτος 8 ὁ ---παῖς om. D — 9 εἷς] ὁ εἷς Ed 
τὴν] τὴν τοῦ EQv 10 Θέα B Θεῖον CD || δ᾽᾽7 δὲ BDE τ 

12 γείνατ᾽ E 18 αὐτὸ DEO: αὐτόϑι De: αὐτόϑεν B»* 
om. C | τόπῳ B || πατρωνυμικοῦ v 16 ἔντειλεν: τὸ ego: éve- 
τείλατο: 11 οἰκήσει: ego | ϑύσωσιν: ego 18 ἐν πυρᾷ: ego 

20 πολυτελῆ BCDQ: πολὺν E ἢ πολυτελῆ À 21 ἐν ἀρ- 
τᾷ A || παρὰ ABCO: περὶ DE || τὸν om. AC 21.22 γεννήσεως 
EQ: γενέσεως Α αἰτήσεως CD 22 τῇ ᾿Αϑηνᾷ om. V 28 περὶ 
id Beckium) 24 ϑέμενοι E: ϑέμεναι B om. CDQ 
25 φησι) γάρ φασι Qv || αὐτῇ 0QUv 
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BEQ 78. ἐγχειβρόμῳ: τῇ παρὰ τὸν πόλεμον βρεμούσῃ. 
A 98. ἐν δ᾽ ἀρετάν: περιποιεῖ ἀρετὴν καὶ χαρὰν ἡ 
ἐχτὸς προμηϑείας αἰδώς" οἷον εἴ τις ἐκ τοῦ προμηϑεῖσϑαι 
τὴν αἰδῶ μεταποιεῖται, τούτῳ ἀκολουϑεῖ χαρὰ καὶ ἀρετή᾽ 
ὡς τῶν προσκοπουμένων μηδὲν ἐχόντων. ^ b. ὁ δὲ λόγος" ὁ 
oí τὴν προμήϑειαν ἐπιστρεφόμενοι περί τινος καὶ προλαμ- 
βάνοντες τὸ ἐσόμενον διὰ τὸ προβουλεύσασϑαι τοῦτο πράτ- 
τουσι κατ᾽ ἐκτροπὴν καὶ ὕστερον χαίρουσι τοῦτο προβουλευ- 
σάμενοι. — 6. ἔνιοι δὲ ἀναγινώσκουσι περισπωμένως αἰδῶς, 
τῆς αἰδοῦς. 10 

BCEQ 794. ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν: δύναται ὁ λόγος γνωμι- 
κὸς slvat ἔχει δὲ τὸ σαφὲς οὕτως ἐπέβαλε δὲ ἀρετὴν καὶ 
ἡδονὴν τοῖς ἀνθρώποις ἡ περὶ τὰ πράγματα πρόγνωσις. 
e. ὃ δέ φησι, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ οἷ περὶ τῶν μελλόντων πραγμά- 
τῶν τὸ δέον προσκοπήσαντες καὶ τοῦτο προδιαϑέντες, οὗτοι 15 
εἰς ἀρετὴν καὶ ἡδονὴν ἔρχονται. f. ἔνιοι δὲ οὕτως ἐνό- 
ησαν᾽ ἐκ δὲ ταύτης τῆς αἰτίας καὶ αἰδὼς ἡ ὑπάρξασα εἰς 
τὴν ϑεὸν ἡ ἐκ τῆς προμηϑείας καὶ τῆς προγνώσεως χαρὰν 
αὐτοῖς καὶ εὐθυμίαν καὶ ἀρετὴν παρέσχεν. 

A 814. Προμαϑέος αἰδώς: ἡ προμήϑεια τοῖς ἀνϑρώ- 30 
ποις αἰτία ἀγαϑῶν καὶ ἀρετῆς γίνετα. — b. Προμαϑέος 
αἰδώς: τὸ προσκοπεῖν τὸ μέλλον. 88 

B()opEQ 82a. ἐπὶ μὰν βαίνει τι xal λάϑας: ἐνίοτε δὲ καὶ 
τοῖς ἀκούουσι τὴν προμήϑειαν καὶ προσχοπουμένοις τὸ μέλ- 
λον ἐπιβαίνει τι καὶ λήϑης ἴδιον νέφος. ἐπὶ δὲ τῶν Ῥο- 35 
δίων ὁ λόγος, ὅτι καίπερ προδιαστειλαμένου τοῦ ᾿Ηλίου 
αὐτοῖς ϑῦσαι τῇ ᾿Αϑηνᾷ κατὰ τὴν γένεσιν καὶ αὐτοὶ μεμνη- 

1 περὶ τὸν πόλεμον B! παρὰ τῷ πολέμῳ B'v περὶ τὰ πολε- 
μικὰ Ε περὶ τὰ πολλὰ ἃ 2 (l) ἀρετᾶν 8 ἐκτὸς] ἐκ τῆς b. 
Sed ft. in iis q. s. (ἐκ τοῦ προμ.) vitium latet . 5 μηδὲν (&vó- 
χημαδ ἐχόντων b 8 ἐκτροπ(ὴν) Α prave? ἐντροπὴν Schroe- 
der 11 ἔβαλε BE om. ἔβαλλε Q** ἔβαλλεν QP* 13 τὰ 
πράγματα] τῶν μελλόντων ἢ 15 σκοπήσαντες CQ || προ- 
διατιϑέντες C προδιδαχϑέντες Ov 18 προμυϑίας E 
20 Προμαϑέως αἰδῶς 21 Προμαϑέως 22 προσκοπεῖν b: 
προσήκειν À προτηρεῖν Mommsen suppl. p. 77 285 τι BDO: 
τὲ E om. C || ἴδιον corruptum; ἴδιον νέφος om. C 26 προ- 
διατειλαμένου Gb 
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μένοι ταύτῃ συντελέσαι, συντελοῦντες τῶν πρὸς τὴν κατα- 
σκευήν τι ἔλιπον" ὅ ἐστι τὸ πῦρ. 

82b. βαίνει τι: ἡ πρόνοια. c. ἐπιβαίνει γε μὴν καὶ A 
λήϑης τι ἀπροσδόκητον. 84 

5 83a. λάϑας ἀτέκμαρτον: πολλάκις τὴν προμήϑειαν A 
τὸ τῆς λήϑης ἀτέχμαρτον νέφος καὶ διέργεται.: Ὁ. ἐνίοτε 
καὶ τοῖς ἔχουσι τὴν προμήϑειαν καὶ προσκοπουμένοις ἐπι- 
βαίνει καὶ ἀνϑιστᾷ ἕτερον μέρος. ὃ δὲ λόγος περὶ τῶν 
'"Poóíov, ὅτι καίτοι καὶ τοῦ "Hiíov προαναγγείλαντος αὐτοῖς 

10 ϑῦσαι τῇ ᾿4ϑηνᾷ κατὰ τὴν γένεσιν καὶ αὐτοὶ μεμνημένοι 
ταύτῃ συντελέσαι, τῶν πρὸς τὴν παρασκευήν τι παραλει- 
πόντων. 82 

848. καὶ παρέλκει πραγμάτων: τῶν πραγμάτων τὴν À 
ὀρϑὴν ὁδὸν ἐχτὸς τῶν φρενῶν παρέλκει ἡ λήϑη. 

15 8405. παρέλκει πραγμάτων ὀρϑὰν 000v: ὁ νοῦς BDEQ 
οὕτως ἔχει" καίτοι γὰρ of "Podio. προμαϑόντες παρὰ τοῦ 
Ἡλίου τὴν τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς γένεσιν καὶ κατακούσαντες παρ᾽ 
αὐτοῦ τὸ ϑῦσαι τῇ ϑεῷ., παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἱερουργίαν τοῦ 
κυριωτάτον πρὸς τὰς ϑυσίας ἐπελάϑοντο᾽ οὐκ ἔχοντες γὰρ 

30 πῦρ ἀνῆλθϑον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ἔνϑα of βωμοί καὶ ἄνευ 
πυρὸς ϑύοντες τὸ ἱερὸν ἐποίησαν τὸ ἐν τῇ ἀκροπόλει. 

84 c. (παρέλκει!) παρατρέπει. ps! 
862. καὶ τοὶ γὰρ αἰϑούσας: καὶ γὰρ αὐτοί, φησιν. A 

ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν παραφυλάξαντες τὴν γένεσιν 
35 τῆς A vàs. b. ἄλσος μὲν τὸ τέμενος εἴρηκεν᾽ ἄπυρα 

δὲ [ὅτι] μέχρι νῦν of ἱΡόδιοι ϑύουσιν ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἀρχῆς 
τῇ ᾿4ϑηνᾷ. καὶ "Ἀπολλώνιος ὁ ποιητής Pr, 11 ap. Michael. 
diss. Hal. 1875) φησιν ἄπυρα τοὺς '"Podíovg ἱερὰ ϑύειν διὰ 

25—27 Diod. 5, 56, 7 

1 τὴν om. B 8 τι] τὲ Α || vij προνοίᾳ b perperam 
6 καὶ διέργεται corrupta ἢ ἐνίοτε Υ (218, 23): ὁπότε 1.8 ἐπι- 
βαίνει V: ὑπερβαίνει 8 (0i 5 ἕτερον μέρος b; sed potius 
μέρος corrupt. ex νέφος 9 προσαναγγεῖλαι: ego [10 αὐτοὶ: 
αὐτὴν 11 ταύτῃ V: ταύτην 11.12 παρέλιπον scrib. vid. 
16 1. παρέλκει zo. D καὶ παρ. Q — 16 καίτοι DEOQOb: καὶ Bv 
17 γέννησιν 6 18 ϑεᾷἩ Bb 19 τὰς ϑυσίας Bü: τὴν ϑυσίαν DE 

21 ἐποίησαν τὸ D: ἔποιήσαντο BEv ἐποίησαν 26 ὅτι om. b 
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τὴν πρὸς Ἥφαιστον ἕνεκα τῶν γάμων ἔχϑραν, ὅτι ἐπεδίωξε 
τὴν ᾿4ϑηνᾶν βουλόμενος συμμιγῆναι. οὐ μόνον δὲ “Ρόδιοι 
ἀπύροις ἱεροῖς χρῶνται. ἀλλὰ καὶ ᾿4ϑηναῖοι. — c. ξανϑὰν 
δὲ κατὰ τὴν ἔμφασιν ἔφη ὁ Πίνδαρος νεφέλην τὴν ἔγκυον 
οὖσαν χρυσοῦ, καϑὸ καὶ τὴν ὕδωρ ἔχουσαν ξοφώδη (fr. 302). 

A 86d. αἰϑούσας ἔχοντες: καὶ οὗτοι γάρ, φησιν, &v- 
ἤλθον ϑῦσαι ϑέλοντες κατὰ τὴν γένεσιν τῆς ϑεᾶς κατὰ τὰς 
ἐντολὰς τοῦ πατρὸς. οὐκ ἔχοντες ὑπέκκαυμα. ἔστι γὰρ τὸ 
ἑξῆς" οὐκ ἔχοντες [δέ] 6. πυρὸς σπέρμα τὸν ἄνθρακα 
[δὲ] λέγει ἢ τὸν σπινϑῆρα. f. αἰϑούσας δὲ τῆς αἰϑο- 
μένης καὶ λαμπρᾶς καὶ καυστικῆς. 

BCDEQ — 86g. τοὶ γὰρ αἰϑούσας: τῆς καυστικῆς,. παρὰ τὸ 
αἴϑειν. h. τὸ δὲ οὔ ἐπίρρημα προσαπτέον τῷ ἔχοντες, 
ἵν ̓ ἢ οὐκ ἔχοντες. 1. φλογὸς δὲ σπέρμα, τὸ πῦρ, ὡς 
καὶ Ὅμηρος (ε 490)" σπέρμα πυρὸς σῴώξων. 

A 89a. ἄλσος ἐν ἀκροπόλει: ἄλσος τέμενος εἶπεν. 
b. ἄπυρα δὲ μέχρι νῦν ϑύουσιν οἵ Ῥόδιοι τῇ ᾿Α4ϑηνᾷ. 

Α 896. ξανϑὰν ἀγαγών: εὖ κατὰ τὴν ἔμφασιν ὁ Πίν- 
δαρός, φησιν, νεφέλην ὠνόμασε ξανϑὰν. οἷον τὴν ἔγκυον 
χρυσοῦ" καϑάπερ ὅταν ὕδωρ (ἔχῃ ὁ ἀὴρ, ζοφώδης ἐστίν. 

ABDEQ 918. αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε τέχναν: αὐτὴ δὲ ἡ 
᾿ϑηνᾶ κατὰ πᾶσαν χειρουργικὴν τέχνην τὸ ἄριστον αὐτοῖς 

A ἀπένειμεν. Ὁ. ὕστερον δὲ οἵ 'Ῥύδιοι πολλὰ τῶν πρὸς τὸν 
βίον ἀνηκόντων ἐργαλείων εὗρον. 

BcbEQ 9ὅ8. ἔργα δὲ ξωοῖσιν ἑἕρπόντεσσί ϑ᾽ ὁμοῖα: τὰ 
γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν δημιουργούμενα καὶ ἐργαξζόμενα τοιαῦτα καὶ 

9 sch. s 490. Hes. σπέρμα πυρός 16 Hes. s. v. ἄλσος. 
EM 71, 2. sch. O. III 31 

1 “Ἤφαιστο»] « ex corr. m. 1 2 oo μόνοι b (ὕμοιον Red.) 
6 d (καλοῦσιν) Bergk ad fr. 302; rectius ft. ξ. (ga- 

olv 6 αἰϑούσαις 9.10 utrumque δὲ seclusi, orationem 
distinxi 12 11 καὶ praem. Qv ἔχοντες οὔ add. Ὁ τοὶ γὰρ 
om. CO || τοῖς καυστικοῖς E 14 δὲ] καὶ E 20 ἔχῃ add. 
Schroeder 21 σφιν A || ὥπασε τέχναν om. AD. τέχναν om. (1| 
αὕτη À 925 ἑρπ. 9" óu. om. BCDO 26 δημιουργημένα E | 
καὶ ἐργαξζόμενα om. BC 

15 
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ὀφϑῆναι ἐπὶ τῆς γῆς οἷα xol αὐτὰ τὰ ἔμψυχα κινούμενα. 
ἄριστοι γὰρ περὶ τὴν τῶν ἀνδριάντων κατασκευὴν οἵ ἱόδιοι. 
αὐτοὶ γὰρ πρῶτοι οἵ ἱῬόδιοι τὴν τῶν ἀνδριάντων ἐξεῦρον δημι- 
ουργίαν, τὸ πρότερον οὐχ οὕτω τιμωμένων. ᾿Δρίσταρχος δὲ τὰ 

5 κατὰ Ζαίδαλον αὐτόν φησι μεταφέρειν νῦν ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν 
'Pódov τεχνιτῶν, ὅτι τοιαῦτα κατεσκεύαζον ἔργα. | Πολέμων BDEQ 
(Ἢ 8 HI 146) μὲν γάρ φησι παρὰ Χίοις μὲν τὸν Διόνυσον 
δεδέσϑαι, καὶ παρ᾽ ᾿Ερυϑραίοις δὲ τὸ ἕδος τῆς ᾿Αρτέμιδος, 
καὶ ὅλως πολὺν κατεσπάρϑαι λόγον περὶ τῶν ἀγαλμάτων ὡς μὴ 

10 μενόντων, ἀλλὰ πορευομένων ἄλλοσε πολλάκις. Ὁ. ἄλλως BCDEQ 
ἔργα δὲ ξωοῖσι: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (Σ 418): 

χρύσειαι, ξωῇσι νεήνισιν ἔργ᾽ εἰκυῖαι. 

6. κέλευϑοι δὲ νῦν τὰ ἐν τῇ πόλει ἄμφοδα. 
97. ἦν δὲ κλέος βαϑύ: ἐκ δὲ τούτου βαϑὺ κλέος καὶ BCEQ 

15 πολλὴ δόξα προσῆν αὐτοῖς. 
988. δαέντι δέ: τῷ μαϑόντι δὲ ἡ σοφία μείξων καὶ A 

φανερὰ γίνεται. ἀδύνατον γὰρ ἔν τινι ποιήσασϑαι ἐπίδειξιν 
μὴ μαϑόνται b. βέλτιον δὲ οὕτως" of προπαρατυγχάνοντες 
καὶ μαϑόντες τὴν σοφίαν τεχνολογοῦσι. — c. τοῦτο δὲ λέγει 

80 ὡς τῶν Ῥοδίων εὐφυῶν μὲν ὄντων κατὰ φύσιν᾽ προσδεξά- 
μενοι δὲ καὶ τὴν τέχνην, οὕτως ἐξ ἀμφοτέρων, τῶν μαϑή- 
σεων καὶ τῶν φύσεων. ἐχορήγησαν τὰ μέγιστα. 

98d. δαέντι δὲ καὶ σοφία: ἀντὶ τοῦ, δαέντος ἣ BCDEQ 
σοφία καὶ μείζων καὶ ἄδολος ϑελέϑει. ἀδύνατον γὰρ ἔν 

85 τισι ποιήσασϑαι ἐπίδειξιν μὴ μαϑόντας, 6. βέλτιον δὲ οὔ- BEQ 
rOG' oí παρατυχόντες καὶ μαϑόντες σοφίαν ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ 
ἔντεχνον αὐτοῖς λέγουσι καὶ ἄδολον, ὅ ἐστιν ἁπλῆν. 

2 ἄριστον D || παρὰ D, om. τὴν || ἀνδριάντων --- 3 τῶν om. 
D; ead. et praeterea περὶ τὴν om., ἀρίστην scr. € 4 πρότερον 
CDEQO: πρῶτον Bv || τιμωμένων] ἠσκημένων cj. ἢ ὄ φησι] τὸ E 

7 μὲν (pr) om. DO || cóv Ζ. uiv E 9 πολὺς κατεσπάρϑη 
λόγος Ε 10 πλεονάκις Bv | ἄλλως om. B 111. om. CD 

12 γρύσειαι Ὁ 05: χρύσιαι DO χρύσεια Β yovoéc E || εἰκυῖα v 
18 κέλευϑα Ε 11 ἀδύνατον V: δυνατὸν || (τισι V) 

19 τεχνολογοῦσι corrupt. vid.; cfr. V 28 καὶ σοφία om. CQ 
24 μεῖζον CD || ἄδολον ἄδηλον D — (25 τινι Α) 26 ἀπ᾽ 

αὐτῶν B ὑπ᾽ αὐτῶν (0: ἀπ᾽ αὐτοῖς E 21 ἄτεχνον Hartung || 
αὐτοῖς) αὐτὴν Οὐ 
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f. ἢ οὕτω" τῷ μαϑόντι καὶ ἡ ἄδολος σοφία μείξων γίνεται. 
BCDEQ g. τὸ δὲ σαφὲς οὕτως ἔχει" τῷ δὲ μετ᾽ εὐφυΐας μεμαϑη- 

κότι ἡ σοφία καὶ ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀδόλως καὶ ἀνεμποδίστως 
ἐπαίρεται ὡς τῶν Ῥοδίων εὐφυῶν μὲν ὄντων κατὰ φύσιν, 
προσδεξαμένων δὲ καὶ τὴν τέχνην, καὶ οὕτως ἐξ ἀμφοτέρων 5 
τῆς μαϑήσεως αὐτοῖς ἐπὶ τὸ ἄκρον ἐλϑούσης. 

Be 99. (ἄδολος:) ἡ φυσική. 
BcoEQ — 100a. φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ βήσιες: οὔπω - 

γὰρ τῶν ἱστοριογράφων ὄντων of κατὰ καιροὺς ποιηταὶ παρὰ 
τῶν ἐν ταῖς πόλεσι λογίων καὶ γεγηρακότων, οἷς ὃ χρόνος 10 
τὸ ἀκριβὲς τῆς γνώσεως ἐμαρτύρει, τὰς ἱστορίας κατακούον- 
τες ἐμάνϑανον. — b. λέγει δὲ τοιοῦτόν vi^ xo9* ὃν χρόνον 
of ϑεοὶ τὸν ὅλον κόσμον πρὸς ἑαυτοὺς διεμερίζοντο, ἀπόν- 
τος τοῦ Ἡλίου καὶ τὸν ἕξαυτοῦ διανύοντος δρόμον, οὐδὲ 
εἷς τῶν ϑεῶν ὑπέμνησεν ὥστε καὶ αὐτῷ τοῦ κόσμου μερέδα 15 
φυλαχϑῆναι. οὐδέπω δὲ ἡ “Ῥύδος ἦν ἐκ ϑαλάσσης ἀναδο- 
ϑεῖσα᾽ διὸ καὶ ἀκλήρωτος μείνας ὁ ϑεὸς ταύτην εἵλετο τὴν 
μερίδα, ἱερὰν αὑτῷ τὴν νῆσον ἐπιτρεψάμενος. 

A 101. οὔπω ὅτε χϑόνα: διὰ τὸ μηδέπω εἶναι τοὺς 
ἱστορικοὺς συγγραφέας, ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν πόλιν λογίων 30 
πυνϑάνονται τὰ ἐπιχώρια of ποιηταί. πρὸ Πινδάρου δὲ 
τοῦτο οὐχ ἱστόρητο. 

Q 105. ἁλμυροῖσι: ἁλί φησιν ἐνταῦϑα αὐτὴν κεκρύφϑαι. 
A 106a. ἀπεόντος: ἀπόντος δὲ τοῦ Ἡλίου οὐδεὶς τῶν 
παρόντων ϑεῶν ἐνέδειξεν οὐδὲ ἐνεφάνισεν ὥστε ἀποκληρῶ- 25 
σαί τινα χώραν αὐτῷ. 

Be! Q 106 b. ἔνδειξεν: ὑπέδειξεν. ἐνεφάνισεν. 
Βεῖρ — 107. λάχος: κλῆρον. μερίδα. 

BCDEQ 1[09. ἁγνὸν ϑεόν: τὸν Ἥλιον, οὐχ ὅτι καϑ᾽ ξαυτὸν 
ἁγνὸς, ἀλλ᾽ ὁ ἀφαγνίξειν τῇ ἀκχτῖνι δυνάμενος. 80 

A 1108. μνασϑέντι δέ: μνησϑέντι δὲ αὐτῷ περὶ τοῦ 

8 τὴν σοφίαν Βν 6 τῆς] τῆς τε Ὁ 6 αὐτοῖς} καὶ εὐὖ- 
φυΐας Ὁ αὐτῶν Qv || ἐλϑόντες D ex corr. 8 πα. ῥήσ. om. 
CD — 13 διεμέριξον D ἐμέριξον 0 20 λογίων V: λογάδων 
28 ἁλί ego: ἀλλά 26 χῶρον: ego 28 λάχος δὲ κλ. 7 μ. 0 

30 ἁγνὸς BCD: ἁγνός ἐστιν EQv | ἀφαγνίξειν Β: ἀφανί- 
ἕξειν Ὁ ἐμφανίξειν E. ἁγνίξειν CQv || τὴν ἀκτῖνα E 
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συμβεβηκότος ὁ Ζεὺς ἔμελλεν ἀνακληροῦν ἐξ ἀρχῆς καὶ 
(ἄχυρα) ποιεῖν τὰ κεκληρωμένα τοῖς ϑεοῖς. Ὁ. δύναται 
δὲ τὸ μνασϑέντι ἀντὶ τοῦ μνασϑέντος. ^ c. ἢ μνησϑέντι 
τῷ Ἡλίῳ. 

5 110d. ἄμπαλον μέλλεν ϑέμεν: ἀνακλήρωσιν᾽ ἀπὸ BCDEQ 
τοῦ Ὁμηρικοῦ (Η 171) κλήρῳ νῦν πεπάλαχϑε. 6. ὁ δὲ 
νοῦς" ὑπομνησαμένῳ δὲ τῷ ̓ Ηλίῳ ἀνακλήρωσιν ἔμελλε ποιῆσαι 
ὁ Ζεύς" ἀλλ᾽ οὐκ εἴασεν αὐτὸν τοῦτο ποιῆσαι ὁ "Hg, 
ἐπειδὴ εἶπεν ἔνδον τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐν τῷ βυϑῷ [ὁρᾶν] 

10 παραυξομένην καὶ ἐγειρομένην ἐκ τοῦ πέδου ἐσομένην ταύ- 
τὴν γὰρ πρός τε ἀνθρώπων χρησιμωτάτην καὶ πρὸς πάντα 
τὰ ξῷα εὔβοτον καὶ εὔφρονα, ἀπὸ μέρους τῶν προβάτων. 

1108 (ἄμπαλον:) ἀνακλήρωσιν. ge! 
lila. ἀλλά viv οὐκ εἴασεν: ἀλλὰ τοῦτο μὲν ÓA 

1 Ἥλιος οὐκ ἠβουλήϑη, ἀνακλήρωσιν γενέσϑαι καὶ τὸν ἀνα- 
δασμόν᾽ ἑώρα γὰρ τὴν 'Pódov ἀναβλαστῆσαι μέλλουσαν ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ καὶ πάσας ὑπερβαίνειν. διὸ τὴν “άχεσιν τὴν 
μίαν τῶν Μοιρῶν τὴν πρὸς τὸν δασμὸν ἁρμόδιον ἐκέλευσεν 
αὑτῷ ἐπικρῖναι τὴν Ῥόδον, τοὺς δὲ ϑεοὺς ὀμόσαι πεποίηκε 

80 μηδένα παρερεῖν μηδὲ ἀναπείσειν τὸν Za γενομένης τῆς 
χώρας ἄλλῳ τινὶ δοϑῆναι αὐτήν. 

110g. Eust. Il. 64,42: .. . ἀναδασμὸν ἤγουν δεύτερον με- 
ρισμὸν τῶν προμερισϑέντων᾽ ὕπερ ἄμπαλον Πίνδαρος ἔφη, τουτ- 
ἐστι δεύτερον πάλον καὶ κλῆρον ἐπὶ μερισμῷ. id. Od. 1434, 
29: τὸ δὲ ἄνσχετα συγκέκοπται ὡς .... τὸ ἄμπαλος ἤτοι &vd- 

» 

παλος, ἤγουν ἀνάδασμος, ὁ ἐκ δευτέρου πάλος 0 ἐστι κλῆρος. 

2 supplevi — 5 μέλλε B || μέλλεν ϑέμεν om. CQ 9£usv om. 
D | ἀνακλήρωμα CD — 6 Ὁμηρικοῦ scripsi: Ὁμήρου || πεπάλαχϑε 
E: πεπάλαχϑεν BCD πεπάλαχϑαι Qv 7 ἀνακλήρωμα CD 
9 ἐπεὶ CD || xoi] νῆσον C || ὁρᾶν h. 1. B, post εἶπεν CDE, post 
ϑαλάσσης Q0. Seclusi 10 παραύυξανομ. E | ἐγειρομένην] £y. 
γῆν Ὁ ἀγειρ. E || πεδίου Q0** πέδα E || post ἐσομένην plene dist. 
V; sed ταύτην γὰρ corrupta 11 ἀνθρώπους CDO &v99ozov 
(Blov» ἢ ἀνθρώπων (χρῆσιν) Fáhse syll. p. 403: 15 ἀνακλή- 
ρώσιν ego: ἀκλήρωτον 16 μέλλουσαν ego: ϑάλλουσαν 17 ft. 
ὑπερβαλεῖν 18 πρὸς b: πρὸς τὴν || ἁρμοδίαν sed cfr. 225,5 

19 αὐτῷ 20 παραιρεῖν: b ex V (224,10) [[|ἀναπεῖσαι: 
ego || διὰ A** || γινομένης: b 21 χώρας (govsg&g» Mommsen 
suppl. p. 83 
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B& 111}. (uiv:) αὐτόν. τὸν Δία. 
Βεὶ 114. (πεδόϑεν:) κάτωθεν ἀπὸ τοῦ πέδου. 

ABCEQ — liba. πολύβοσκον: τὴν μεγάλην καὶ πολλοὺς ϑρέψαι 
BCEQ δυναμένην. — b. ἐν ἴσῳ δὲ τῷ Ὁμηρικῷ (D 208)" mov- 

λυβότειραν. 

B»ecDE?Q 116 ἃ. μήλοις: καταχρηστικῶς πᾶσι τοῖς ἀλόγοις ξῴοις. 
cDESQ b. ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. 
ABCDEQ 117. ἐκέλευσε δ᾽ αὐτίκα: ᾿Αρίσταρχος" ἐκέλευσε δ᾽ ὃ 

Ἥλιος παραχρῆμα τὴν μὲν “άχεσιν ἐπιχειροτονῆσαι τῷ λόγῳ, 
τοὺς δὲ ϑεοὺς ὀμόσαι μηδένα παρερεῖν μηδὲ παραπείσειν 
τὸν Δία περὶ τῆς μελλούσης χώρας φαΐίνεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ABCDEQ 1188. “άχεσιν: πιϑανῶς τὴν “άχεσιν παρέλαβεν, 
ἐπεὶ περὶ κλήρου ὃ λόγος. 1250 

BcDEQ — 118b. χγρυσάμπυκα “άχεσιν: ἄμπυξ μὲν κυρίως 
κόσμος ἐπιτιϑέμενος ταῖς τῶν γυναικῶν κεφαλαῖς" οὗ καὶ 
Ὅμηρος μνημονεύει (X 469) 

BCEQ ἄμπυκα κεχρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην. 

νῦν δὲ καταχρηστικῶς τὴν τιμίαν ἀκουστέον. ^ c. Δάχεσις 
δὲ μία τῶν Μοιρῶν καλεῖται᾽ τριῶν δὲ οὐσῶν τῶν πασῶν 

Β00Ερ Ἡσίοδος μνημονεύει (th. 218)" | Κλωϑώ τε Λάχεσίς τε καὶ 

6 sch. A Κὶ 485. EM ὅ84, 8 (μῆλα: πάντα τὰ τετράποδα) 
14 Hes. ἄμπυκα, κεκρύφαλον. sch. Hes. Th. 916 

8 τὴν om. V || μεγάλους B?v I. πολλὰ C 4. 5 πουλυβ. 6: 
πολυβ. 6 πᾶσι om. E 7 ἀπὸ E: τουτέστιν ἀπὸ CÜüv ὡς 
ἀπὸ Ὁ | post τὸ πᾶν add. ὡς καὶ πολύβοσκον εὔβοτον καὶ εὕ- 
φρονα ἀπὸ μέρους τῶν προβάτων καὶ Ὅμηρος πολυβότειραν D 

8 ΝΡ, V || ̓ἀρίσταρχος om. V; ἃ seqq. disiunxit Lehrs 
p. 8 | δὲ ὁ 9 μὲν A: μὲν μοῖραν V 10 ὀμόσαι V: óvo- 
μάσαι A ἢ} get V: μηδὲ A || z«ososiv Bv: παραινεῖν ADEOQ 
παραιρεῖν U; παρερεῖν μηδὲ om. C | παραπείσειν go: παρα- 
πεῖσαι V πεῖσαι À 11 φαίνεσϑαι χώρας V | ὑπ᾽ αὐτοῦ quo 
pertineat nescio —12—13 cfr. Thom. 268, 16 12 l. Λάχεσιν A: 
om. V, add. δὲ post πιϑανῶς; ἄλλως V I post 1. sch. 146 xoí- 
σιν — ἀγῶνα inser., ἄλλως add. A (cfr. v) Ι παρέλαβεν ego: 
παρέβαλεν À om. V 13 ὁ λόγος A: ὁ λόγος ἐστίν 0 ἐστί 
BDEOQ 14 “Λάχεσιν om. CDv et (add. μέν) ἃ 17 ἄμπυκα 
om. BC || τ᾿ ἰδὲ ΒΕ0 τ᾽ ἠδὲ € 19 μία] μοι E*^ 20 Μά- 
χεσιν E 
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"Argomog. ἔστι δὲ τὰ ὀνόματα αὐτῶν πεποιημένα᾽ καὶ ἡ 
μὲν Κλωθὼ παρὰ τὸ συγκλώϑειν τὰ ἀνθρώπινα, ἡ δὲ Aá- 
χεσις παρὰ τὴν κλήρωσιν τὴν ποιὰν, ἣν ἕκαστος γεγονὼς 
κεκλήρωται᾽ ἡ δὲ τρίτη rgomog παρὰ τὸ ἀμετάτρεπτον τῆς 

5 μοιριδίου ἀνάγκης. 1340 
119a. χεῖρας ἀντεῖναι: ἀντὶ τοῦ χειροτονηϑῆναι BDEQ 

ποιῆσαι, κατὰ μετωνυμίαν. 
119b. ϑεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν: ϑεῶν ὅρκον τὴν Στύγα. BEQ 

ταύτην γὰρ καὶ Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος (th. 400) οἶδε, δι᾽ 
10 ὧν φησι (O 37): 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 
ὅρκος. 

120a. μὴ παρφάμεν: μὴ παραλογίσασϑαι, τουτέστιν ABEQ 
ἐπικυρῶσαι τὸν τῶν ϑεῶν ὕρκον. τοῦτο δὲ ὡς ὀμωμοκότων 

15 αὐτῶν φυλάξειν τὴν κρυπτομένην ἐν τῇ ϑαλάσσῃ νῆσον. 
120b. (παρφάμεν:) παραβῆναι. Be! 
122a. φαενὸν ἐς αἰϑέρα: ἀντὶ τοῦ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν BEQ 

λαμπρὸν αἰϑέρα ἀναφανεῖσαν τὴν Ῥόδον αὐτῷ δοϑῆναι 
τῷ Ἡλίῳ. — b. φαενὸν κατὰ συγκοπὴν φαεινὸν, λαμπρόν. BOEQ 

30 6. αἰϑέρα νῦν καταχρηστικῶς τὸν ἀέρα. 1185C BCDEQ 
123. ἑᾷ κεφαλᾷ: τῇ favroU, toU Ἡλίου. κεφαλῇ εἰς A 

τὸ μετὰ ταῦτα μερίδα γενέσϑαι. 
124a. (γέρας:) γράφεται μέρος. Ee! 
124b. τελεύτασαν δὲ λόγων: ἀντὶ τοῦ ἀληϑῆ ἐποί- A 

45 ἤσαν τὰ δόξαντα. 

1—5 sch. Hes. th. 211. Tzetzes ad Lyc. 144 

- 1 Ἄτροπον E || (σὰ ὀνόματα πέπλασται Tzetzes) 2 μὲν -- 
δὲ om. BE 3 τὴν κλήρωσιν DEO: τὸ κλήρωσιν B τὸ τὴν 
συγκλ. Ὁ | vv ποιὰν B: ἢ τὴν ποιὰν 7 μετομωνυμίαν B 

8 μέγαν om. ἢ 9 καὶ (pr) om. E | οἷδε Q0: εἶδε E 
εἶπε καὶ οἶδε Bv 10 φησι B: φασι Εἂν 11 ὅστις E 
18 L] μὴ παρφέμεν Α φησὶν οὖν μὴ ἀπατῆσαι V || παραλογίσα- 
σϑαι AQ: παραλογίξεσϑαι ΒΕ 14 ἐπικυρῶ BÜv 1 αὐτῶν 
om. Α || φυλάξαι A || τὴν ἐν τῇ 9. xo. V 17 φαεννὸν EQ || 
ἀλλ᾽ om. ἃ 19 ἄλλως praem. Qv | φαενὸν BD: φαεννὸν EQ || 
φαεινὸν ego: φαενὸν ΒΕ φαεννὸν ἢ om. D 20 νῦν BC: δὲ 
νῦν DE νῦν δὲ Qv (post αἰϑέρα dist. Qv) 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 15 
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BCDEQ 1246. τελεύταϑεν: ἐτελειώϑησαν. 
ABCDEQ d. ὁ δὲ νοῦς" ἐτελειώϑη δὲ τούτων τῶν λόγων τὰ κεφά- 

λαια ἐν τῇ ἀληϑείᾳ πεσόντα. 
Be 1246. (τελεύτασαν:) γράφεται τελεύταϑεν. 

BDEQ 127a. βλάστε μὲν νᾶσος: ὃ νοῦς᾽ ἀνεβλάστησε καὶ 
ἀνεδόϑη ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἡ νῆσος. ἔχει δὲ αὐτὴν εἰς ἰδίαν 
μοῖραν ὁ Ἥλιος ὃ τῆς τῶν ὀξειῶν ἀκτίνων γενέσεως πατὴρ 
[Ἡλιος] καὶ τῶν πῦρ πνεόντων ἡγεμὼν ἵππων. Ὁ. ἐκ δὲ 

BCDEQ τοῦ | ὀξειῶν, τῶν πυρωτικῶν ἀκουστέον" τὴν γὰρ ὀξύτητα 
καὶ ἐπὶ πυρώσεως λέγομεν. 

ΒΕΕ 128, ἔχει τέ μιν: αὐτὴν, τὴν νῆσον. 
A 129. ó γενέϑλιος ἀκτίνων: ὁ Ἥλιος, ὁ ἔφορος τῆς 
γενέσεως πάντων. 

BcDEQ — 131a. ἔνϑα Ῥόδῳ ποτὲ μιχϑείς: ὁ νοῦς" ἐν ἢ νή- 
co τῇ νύμφῃ '"Pódo μιχϑείς ποτὲ ὃ Ἥλιος ἐγέννησεν ἑπτὰ 
παῖδας ἐπὶ τῶν παλαιῶν ἀνθρώπων τοὺς σοφώτατα νοή- 
ματα παφαδεξαμένους [ἀντὶ τοῦ σοφωτάτους]. εἰσὶ δὲ οἵ 
Ἡλίου ἕπτὰ παῖδες οὗτοι Κέρκαφος, "Axio, Μακαρεὺς, 

BEveQ Τενάγης, Τριόπης, Φαέϑων ὃ νεώτερος, Ὄχιμος. — b. ἄλλως" 
Τενάγης ἤτοι Φαέϑων [ὁ νεώτατος]. ᾿Δκτὶς, Máxao, Χρύ- 
σιππος. Κάνδαλος. Τριόπης. 1820 Β0 

EHQ 131c. ἄλλως" Ἡλίου παῖδες καὶ '"Póóng ἑπτὰ γίνονται 

17 Diod. 5,56. Tzetzes Chil. 4, 360 

1 τελεύταϑεν BCE: τελεύτασαν D τελεύτασαν δὲ θν 2 ἐτε- 
λειώϑησαν V 5 νᾶσος] ἐξ ἁλός Qv | καὶ] μὲν καὶ ἂν 
7 Ἥλιος --- πατὴρ om. D 8 Ἥλιος] om. Güb ὁ Ἥλιος E 
9 τοῦ] τῶν Q | ὀξειῶν] ὀξειᾶν ἀκτίνων C || τὴν M νῦν δὲ Q 

11 τὴν νῆσον αὐτήν Β 12.18 τῶν γενέσεων: b 14 μιχϑείς 
om. D ποτὲ μ. om. Q | ὁ νοῦς om. E 17 ἀντὶ τοῦ cog. om. B 

17 --10. 6. hom. 210,91 17 οἱ om. E || o£ — 18 παῖδες 
om. D 18 Ἡλίου om. ἃ || K£oxexoc D || Μάκαρ Diod.; cfr. 20 

19 Τεναγής D || Τριόπας Diod. | νεώτερος 0 6}: νεώτατος l 
Ὄχιμος om. CD et in textu E (hab. E^); post Κέρκαφος hab. 
Thom. [ἄλλως om. EQ 20 Τενάϑης BEQ | ὁ νεώτατος B: 
om. EO || ante ἀκτὶς add. Ὄχιμος B, sed del. 21 Τρι- 
όπης om. EQ; ἄλλως" ᾿Ακτὶς — νεώτατος (ut supra 18—19) add. E 

29 Ἡλίου καὶ Ῥόδου ἑπτὰ παῖδες (-ας HO) γίνονται (ywo- 
σκονται Qv) HOv 

10 



σι 
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Ὄχιμος, Kéoxogoc, ᾿Δκτὶς, Μακαρεὺς, Κάνδαλος, Τριόπης, 
Φαέϑων ὃ νεώτερος, | ὃν οἵ ἐν τῇ νήσῳ ὀνομάζουσι Τενάγην. CDEMQ 
τοῦ δὲ Κερκάφου υἱοὶ Μίνδος, Ἰηλυδὸς, Κάμειρος, of ὑπὸ 
Πινδάρου ὀνομαζόμενοι, ὥστε μὴ εἶναι αὐτοὺς υἱοὺς ᾿“Ηλίου, 
ἀλλ᾽ υἱωνούς. | (d.) διὸ καί τινες γράφουσιν᾽ ὧν εἷς μὲν BCDEQ 
Κάμειρον πρεσβύτατον" ὥστε τὸν λόγον εἶναι τοιοῦτον᾽ 
ἀφ᾽ ὧν, τῶν Ἡλίου ἑπτὰ παίδων, εἷς Κέρκαφος ἐγέννησε 
τοὺς προχειμένους᾽ ὥστε τὴν ἀπό πρόϑεσιν ἔξωϑεν λαμβά- 
νειν ἡμᾶς. 138BQ 

132a. τέκεν ἑπτά: Ἡλίου καὶ Ῥόδης (οὕτω γὰρ αὐ- A 
τὴν Ἑλλάνικος καλεῖ) ἑπτὰ γίνονται παῖδες" Ὄχιμος, Κέρ- 
καφος, ᾿Δκτὶς, Μάκαρος, Κάνδαλος, Τριόπης, Φαέϑων ὁ 
νεώτερος, ὃν of κατὰ τὴν νῆσον Τενάγην καλοῦσι. περὶ 
δὲ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διαφωνοῦσι᾽ πάντες δὲ ἕπτά φασιν 
αὐτούς. 

132b. τέκεν ἑπτὰ σοφώτατα νοήματα: τουτέστι BCDEQ 
σοφωτάτους γενομένους. | ὃ γὰρ λέγων ὅτι 4Δημοσϑένης δή- BCEQ 
τῶρ ἐγένετο σοφώτατα νοήματα τῶν προτέρων ἀνδρῶν παρα- 
δεξάμενος, μηνύει ὅτι δήτωρ ἄριστος ἐγένετο. 

182... σοφώτατα νοήματα: οἷον σοφωτάτους. d. τὸ A 
δὲ ἑξῆς" τέκεν ἑπτὰ παῖδας ἐπὶ τῶν προτέρων ἀνδρῶν 
παραδεξαμένους σοφὸν νόημα 6. τῶν ἑπτὰ τῶν προειρη- 
μένων εἷς ὃ Κέρκαφος ἐκ Κυδίππης τῆς Ὀχίμου τοῦ ἀδελ- 
φοῦ ὑπὸ Πινδάρου ἱστορεῖται πεποιηκέναι τρεῖς παῖδας, 

22 Diod. 5,57. Strab. 14,654. St. Byz. Λίνδος. 

1 Κάνδαλος ἃ (cfr. 125: Τενάγης V 2 νεώτατος: ego 
8 viol om. v | ̓Ιηλυσσός 0 Ἦλυσός E 4 αὐτοῦ E 6 πρεσ- 
βύτατος v Τ τῶν] τοῦ CD || ἑπτὰ] εἶναι énvà 10 ἱΡύδης E 
(p. 226, 22): Ῥόδου αὶ 10.11 αὐτὸν: ἢ 12.13 Φαέϑων᾽ ὧν ὁ 
νεώτατος οἰκεῖ κατά τὴν νῆσον ἣν Τενάγην κ. Α: corr. b ex V 

14 δὲ ἑπτά ego: γὰρ À; {οὐδ πάντες γάρ Ὁ 15 {τοὺς αὖ- 
τούς Ὁ — 16 τέκεν om. D τέκεν ἑπτὰ om. C | νοήματα om. Q 
17 σοφώτατος γενόμενος E . 17.18 ῥήτωρ om. E 18 cogó- 
τατα ego: τὰ codd. τὰ v. (σοφώταταΣ Ὁ 20 σοφωτέρους: ego 

21 τέκον: ego 23 εἷς b: ἧς | τοῦ A*': τῆς AP* ἢ τῆς b 
cl. Plut. de fl. 19 | 23.24 ἀδελφοῦ scripsi: ᾿ἀλφεοῦ 

15* 
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“ίνδον xoi InAvcóv καὶ Κάμιρον, oi οὔκ εἰσιν “Ηλίου υἱοὶ, 
ἀλλ᾽ υἱωνοί [ἤγουν υἱῶν υἱοί]. 

BcDEQ 18ὅ. ὧν εἷς μέν: Qv, τούτων τῶν ἑπτὰ παίδων, εἷς, 
ὁ Kéoxaoc, ἐκ Κυδίππης τῆς Ὀχίμου ϑυγατρὸς ἐγέννησε 
τρεῖς υἱοὺς, ὧν τὰ ὀνόματα [ὃ Πίνδαρος] ἐξέϑετο᾽ Κάμειρον" 

BDEQ “ίνδον᾽ ᾿Ιηλυσόν [τῶν δύο πρεσβύτερον] | ὡς εἶναι τού- 
τους ὑἱωνοὺς καὶ οὐ παῖδας Ἡλίου. 1313B 18150 

B& — 138a. (τρέχα:) τριχῶς. 
A 138b. τριχϑὰ δασσάμενοι: διαδασάμενοι τριχῇ τὴν 
γῆν τὴν πατρώαν καὶ τὴν μοῖραν τῶν ἄστεων. 

BcDEQ 1980. δασσάμενοι πατρώαν ἄστεων μοῖραν: χω- 
Qig καὶ ἰδία ἕκαστος διαδασάμενοι καὶ διαμερισάμενοι. 
ἃ. ὁ δὲ νοῦς᾽ τούτων δὲ ἕκαστος κεχωρισμένως καὶ κατ 
ἰδίαν ἔχει πόλιν ὁμώνυμον᾽ τὴν γὰρ πατρῴαν, αὐτὴν τὴν 
νῆσον. εἰς τρεῖς νειμάμενοι διεμερίσαντο, καὶ οὕτως ἐπωνό- 
μασαν τὰς ἕδρας καὶ τὰς πόλεις ὁμώνυμοι γάρ εἶσιν. 

, 

A 140a. κέκληνται δέ σφιν ἕδραι: Cof» ἕδραι, αἵ 
πόλεις of τρεῖς, ἀπ᾿ αὐτῶν ὠνομάσϑησαν. (ὍμηροςΣ (B 656): 

“ίνδον Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργιόενντα Κάμιρον. 

BDEQ 140b. κέκληνται δέ σφιν ἕδραι: ἐπωνομάσϑησαν 
BCEQ δὲ αὐτῶν αἵ ἕδραι, τουτέστιν αἵ πόλεις" ἕδρας γὰρ νῦν 

ταύτας ὀνομάζει. c. τοῖς Hà(ov υἱωνοῖς. 
A 141a. τόϑι λύτρον συμφορᾶς: τῆς κατὰ τὴν 

1 ἴλυσον: V | ἠελίου: ν 2 ἤγουν — viol seclusi 3 ὧν 
εἷς — παίδων] ἄλλως" Ἡλ(ίου) καὶ Póómg (του s. s. C?) ξ΄ παῖ- 
δὲς γεγόνασι" ἑνὸς δὲ τούτων τοῦ Κερκάφου δηλονότι, Λίνδος. 
᾿Ιήλυσος. Κάμειρος. ὧν εἷς. τῶν ζ΄ Ἡλίου παίδων € (ctr. sch. 1810) | 
ὧν τούτων] ὧν τούτων Ε 4 ᾿Εχίμου E 5 ὁ Πίνδαρος om. 
CDEO || Κάμειρον — 6 πρεσβύτερον om. D 6 ᾿Ιήλυσον Bb | τῶν 
δύο πρεσβύτερον om. B (et A supra vs. 1); seclusi 7 καὶ] ὡς Ε 

9 διαδασσόμενοι: ego — 10 ἀστῶν: ego 11 δασάμενοι BD Q || 
πατρώων E || ἄστεων --- 12 ἕκαστος om. D 11.12 χωρὶς] χωρὶς 
δὲν 12 διαδασσάμενοι Dv δασάμενοι Q 13 “κεχωρισμένος 
Oxon. 14 πατρώαν (γῆν) b 14.15 αὐτὴν τὴν νῆσον BQ: 
αὐτὴν νῆσον Ἐν αὐτοὶ νῆσον CD 15 τρεῖς] τρεῖς vs E τρεῖς 
{μοίρας b; ft. τρία μέρη 11 κέκληται | ἔδραι (pr.)] ἔδρα 

19 ἀργενόεντα codd. Hom. plerique 20 ἀστέων μοῖραν 
l. praem. EQ 21 αὐτοῖς Q0 || αἱ Bü: καὶ D om. Ev 

10 
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φυγὴν συμφορᾶς γλυκὺ λύτρον ἵσταται. τουτέστι γλυκερὰ 
νόσος ἵστατα. Ὁ. ἄλλως" λυτήριον τῆς φυγῆς τῆς διὰ 
“Μικύμνιον. | | 

141c. τόϑι: ἔνϑα καὶ τῷ Τληπολέμῳ, τῷ τῶν ᾿Αργείων BCDEQ 
ἡγεμόνι, τῆς οἰκτρᾶς συμφορᾶς λυτήριον γλυκὺ ἵσταται. 
e ^ *, - M , e - — e. , A] 

ἴσταται δὲ αὐτῷ τὸ λυτήριον ὡς τοῖς ϑεοῖς᾽ ϑυσίαι γὰρ 
δι. - ἂν , 13, 79: αὶ - , αὐτῷ διάφοροι γίνονται καὶ ἀγῶνες τελοῦνται. ; d. λυτήριον 

δὲ τῆς συμφορᾶς τὴν μετοίκησίν φησι καὶ τὴν αὐτόϑι τοῦ 
βίου διατριβήν. 

145. μήλων τε κνισσάεσσα πομπά: ἡ ϑυσία. ἐπεί BCDEQ 
φασιν ὅτι ἀγὼν ἐκεῖ ἄγεται Τληπολέμεια. οἱ δὲ ἩΗράκλεια᾽ 
ὅϑεν αὐτῷ ϑυσίαι ἀξιοπρεπεῖς τελοῦνται αὐτόϑι. 

146a. xoícic ἀμφ᾽ GEO oic κρίσιν εἶπε τὸν ἀγῶνα A 
τῶν Ἡλιείων, ὃν τιϑέασιν οἵ Ῥόδιοι. ἐψεύσατο δὲ ὁ Πίν- 
δαρος᾽ οὐ γὰρ Τληπολέμῳ, τῷ δὲ ᾿ἩΗλίῳ τιϑέασι τὸν ἀγῶνα. 
διὸ καὶ ἡλιορόδιον τὸν ἀγῶνας Ὁ. ἀμφ᾽ ἀέϑλοις" τὸν 
ἀγῶνα τῶν Ῥοδίων ὃν τιϑέασιν οἵ Ῥόδιοι Τληπολέμῳ. καὶ 
τοῦτο δὲ ψεύδεται ὁ Πίνδαρος οὐ yàg Τληπολέμῳ ὃ ἀγὼν 
ἐπιτελεῖται᾽ οὐ γὰρ Ἡλίῳ, ὡς Ἴστρος (FH G x, 427) φησὶν ἐν 

-“ « ς 

90 τῇ περὶ τῶν Ἡλίου ἀγώνων᾽ “Ρόδιοι τιϑέασιν Ἡλίου ἐν Ρόδῳ 

γυμνικόν τε στεφανίτην᾽ ἐν γὰρ 'Ῥύδῳ ἄγεται và Τληπολέμια. 
1478. τῶν ἄνϑεσι: ἐκ τῶν τιμώντων Τληπολεμίων ἐν 

᾿Ισϑμῷ εἰς và Τληπολέμια οὗτος ἐνίκησε τετράκις εὐτυχέωνϊ 

2 νόσος corruptum; λύσις cj. b 4 τόϑι Β: αὐτόϑι οὖν 
CDEQO τόϑι λύτρον συμφορᾶς" αὐτόϑι v 6 δὲ om. E || ὡς 
τοῖς ϑεοῖς B: ὡς ϑεῶ C ὥσπερ τοῖς ϑεοῖς Ὦν ὥσπερ τοῖς ϑεοῖς. 
πῶς; ὥσπερ τοῖς ϑεοῖς EQ 6." ϑυσίαι γὰρ καὶ ἀγῶνες διά- 
φοροι τελοῦνται D 7 καὶ om. B || τελεῖται E 8 τῆς συμφ. 
om. D [φησι et αὐτόϑι om. D 10 μήλων τε om. Cv y. τε 
xv. om. ἢ | zouzc EQ: πομπή BC om. D πομπά: πομπὴ v 
11 φησιν Ev || ὅτι --- ἐκεῖ om. D || ἐκεῖ ἀγὼν E || Ἡλιεῖα cj. b 
(ex A) 12 αὐτόϑι ΒΕ: ἐκεῖϑεν Ὁ ἐκεῖσε C 18 κρίσιν --- 
15 ἀγῶνα bis habet A, h.l. (ΑὉ) et ad 118 (Α) 14 ᾿Ηλείων: Ὁ 
διατυϑέασιν Ah || δὲ ὁ A^: δὲ A* 15 ΤἸληπολέμ(ῳω) A^: Τληπό- 
λεμος A* 16—21 passim corrupta 17 'Poóiov] Ηλιείων 

19 οὐ γὰρ] τῷ δὲ Schroeder 21 γυμνικὸν στεφανίτην 
(ἀγῶνα b; sed potius post τε lac. statuenda || ἐν γὰρ — Τληπολ. 
ft. a ceteris seiungenda 22.93 glossae cum lemmatis con- 
fusae et corruptae; pro εἰς δὶς cj. Schroeder 

e 
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BCDEQ — 147b. τῶν ἄνϑεσι Διαγόρας: τῶν παρὰ Ῥοδίοις 
ἄϑλων. c. ἄνϑεσι δὲ τοῖς στεφάνοις. τελεῖται γὰρ αὐτόϑι 
ἀγὼν Ἰληπολέμειος ἐπικαλούμενος. ἐγκωμιαστικῶς δὲ Ó Πίν- 
δαρος τὸν ἀγῶνα, ᾿Ἡλίῳ τελούμενον. εἰς τὸν Τληπόλεμον 
μετήγαγε. τελεῖται δὲ μηνὸς Γορπιαίου εἰκοστῇ τετάρτῃ 
ἡμέρα. ἀπέχει δὲ τῶν Νεμέων ἡμέρας ἕξ. ἀγωνίξονται δὲ 
παῖδες καὶ ἄνδρες. ὁὃ δὲ στέφανος λεύκη δίδοται. 

BcoEQ 148. χλεινᾷ τ᾽ ἐν ᾿Ισϑμῷ: ϑηλυκῶς τὴν ᾿Ισϑμόν φη- 
σιν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις (0. XIV, 3) τὴν Ὀρχομενόν. λέγει 
ὁὲ τὸν Διαγόραν τετράκις "Ioue νενικηκέναι. 

BEQ 150. Νεμέᾳ v ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλᾳ: καὶ ἐν τῇ Νεμέᾳ 
ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ νίκην ἔσχεν οἷον δὶς ἐνίκησεν, οὐκ ἐκ δια- 
λείμματος μέντοι, ἀλλὰ πρώτην Νέμεα νικήσας, καὶ τὴν 
ἑξῆς ἀγωνισάμενος ἐστέφϑη. 

ABCDEQ 151. καὶ κρανααῖς ἐν ᾿ϑάναις: τὴν ὅλην ᾿Αττικὴν 
ABCEQ ᾿Ἄϑήνας προσηγόρευσεν᾽ | εἴη δὲ τὰ Παναϑήναια νενικηκὼς 

ἢ τὰ Ἡράκλεια ἢ τὰ Ὀλύμπια ἢ τὰ ᾿Ἐλευσίνια [ἢ τὰ Παν- 
ABCDEQ ελλήνια], ἴσως δὲ καὶ πάντα᾽ ἀδήλως γὰρ εἶπεν. 

A 152a. 0 v ἐν Ἄργει χαλκός: τὰ Ἥραια, (ἃς καὶ 
“Ἑκατόμβαια λέγεται διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ϑυομένων βοῶν. 
λαμβάνουσι δὲ ἐντεῦϑεν οὐκ ἀργὸν χαλκὸν, ἀλλὰ τρίποδας 
καὶ λέβητας καὶ ἀσπίδας καὶ κρατῆρας. 

ABDEQ — 152b. ἔγνω νιν: ἐγνώρισε δὲ αὐτὸν καὶ Ó ἐν τῷ 
ABCEQ [Ἄργει διδόμενος χαλκὸς ἄϑλον τῷ νικήσαντι. c. τελεῖται 

2 τελεῖται --- 8 ἐπικαλ. om. € 8 δὲ om.E 4 Ἡλίου E 
5 Doom. — 6 ἡμέρᾳ om. D — 5 Γορπιαίνου E || εἰκοστῇ τε- 

τάρτῃ] κα΄ CQ ς΄ Corsinus diss. agon. p. 101 ed. Lips. 
6 Νεμέων BEQ: ὑμέων D ὑμεναίων C || ἡμέραις Au | ἔξ] κδ΄ 
Corsinus l.l. p. 102 || δὲ (alt.) om. E 7 δὲ om. € 9 καὶ 
om. CD | "Eoyouevóv E Ὀρχομενήν D 11 ἄλλα Β: ἄλλαν 
12 ἄλλῃ B: ἄλλην || ἐκ BO: ἐν E 18 Νεμέα B. Ft. Νεμεάδα 

15 καὶ om. AQ 16 rir erue A: εἶπεν V . 16—18 cfr. 
Thom. 273, 11 16 εἴη δὲ À: εἴη δ᾽ ἂν ἤτοι V 17.18 ἢ τὰ 
II. om. A, damn. b 18 πάντα À: πάντας τούτους ἐνίκησεν 
(νενίκηκεν, EQ) ὁ Διαγόρας V || εἶπεν A: εἶπε καὶ ἐξενήνοχεν ὁ 
Πίνδαρος D ἐξενήνοχεν ó II. BCEQ 19 Ἡραῖα A 1] gupplevi 
ex V (cfr. 281,1) 20 Exorvop foto A 28 l. sic A: ὅ τ᾽ ἐν Ἄρ- 
γει χαλκός V 24 ἔπαϑλον τῷ νενικηκότι V 24 — p. 281,8 
cfr. Thom. 273, 17 24 τελεῖται V: καλεῖται À 

10 

20 
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δὲ κατὰ τὸ "4oyoc τὰ Ἥραια ἢ τὰ Ἑκατόμβαια διὰ τὸ 
ἑκατὸν βοῦς ϑύεσϑαι τῇ ϑεῷ. τὸ δὲ &Olov, ἀσπὶς χαλκῆ᾽ 
oí δὲ στέφανοι ἐκ μυρσίνης. | d. ἄλλως᾽ ἐν "Agyti, ἐν τῷ BCEQ 
Ἑκατομβαίων ἀγῶνι, χαλκὸς τὸ ἄϑλον δίδοται, ὅτι ᾿Δρχῖνος 

5 ᾿Δργείων γενόμενος βασιλεὺς, ὃ: καὶ ἀγῶνα πρῶτος συνε- 
στήσατο, ταχϑεὶς ἐπὶ τῆς τῶν ὅπλων κατασκευῆς, ἀπὸ τού- 
vOv καὶ τὴν τῶν ὅπλων δόσιν ἐποιήσατο. | “ΕἙκατόμβαια δὲ BC(D)EQ 
ὃ ἀγὼν λέγεται ὅτι πομπῆς μεγάλης προηγοῦνται ἑκατὸν 
βόες, οὺς νόμος κρεανομεῖσϑαι πᾶσι τοῖς πολίταις. 6. τὸ 

10 δὲ σημεῖον ὅτι ᾿ΕἙκατόμβαια λέγει τὰ ἐν Ἄργει νενικηκέναι 
τὸν Διαγόραν. 

168. τά v ἐν ᾿ἀρκαδίᾳα: ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ πολλοὶ ἀγῶνες A 
ἄγονται" Αὐκαια᾽ Κόρεια᾽ Ἕρμαια. 

153b. τά τ᾽ ἐν Ἀρκαδίᾳ: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔγνω viv' BC(D) EQ 
15 ἐγνώρισε δὲ αὐτὸν νικῶντα καὶ τὰ ἐν Agno ἄϑλα. τε- 

λεῖται δὲ ἐν ᾿ἀρκαδία τὰ Δύκαια ἀνακείμενα τῷ “Πυκαίῳ 
Διί. c. τὰ δὲ ἔργα τινὲς οὕτως ἀκούουσιν᾽ ἐπειδὴ ot BCEQ 
αὐτόϑι νικῶντες σκεύεσι τιμῶνται. d. ἄλλως" Πολέμων 
(ΘΟ ILL, 123) ἐν τῷ περὶ τῶν Θήβησιν Ἡρακλείων φησὶ χαλ- 

90 xbv τὸ ἄϑλον εἶναι τοῖς ἐν ᾿Αἀρκαδίᾳ «υκαίοις᾽ ὥστε ἀπὸ 
κοινοῦ τὰ ἔργα καὶ τὸν χαλχὸν ληπτέον, ὅταν φησὶν ὃ 
Πίνδαρος᾽ 0 τ᾽ ἐν άργει χαλκὸς ἔγνω νιν τά τε ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαις. δίδοται γὰρ ἐν ταύταις τρίπους χαλκοῦς. 

4 Polyaen. 3, 8 

1 δὲ ABC: om. E γὰρ Qv | ἢ τὰ ̓ Ἑκατόμβοια (sic) A: ἃ καὶ 
ἱἙκατόμβαια καλεῖται V | διὰ A: παρὰν 2. ἑκατὸν (ο΄ A) βοῦς 
ἁγύεσϑαι] ὄρχους ϑέσϑαι E | τῇ V Thom.: τῷ A || &92ov Α: 
ἔπαϑλον V Thom. 3 ὁ δὲ oai rt V (Thom.) | τῷ BE: τῷ 
τῶν CQ 4 'Exovouflato Bv 5 γινόμενος E | ft. (rbv) 
ἀγῶνα 7 ὅπλων BEQ*: ἄϑλων CO»*v | 'Ex. — 8 ἀγὼν] τὰ 
γὰρ "Hoowx ἐν "Aoys καλεῖται ἃ καὶ Ἕκ. Ὁ 8 προηγοῦντο Ἐ 

8.9 βόες ἑκατὸν CE || o?c — 10 Ἄργει om. D, add. καὶ τοῦτον 
post Ζιαγ. 10 λέγει C'* EQ: λέγεται Bv 11 τὸν] μάλιστα 
τὸν θρὲν (τὸν Ζιαγ. μάλιστα Q^) 18 Λύκειον. Ὄρειον. Ἕρ- 

tov: V (cfr. 232, 1) 14 νιν E: au» ΒΌΏΘΟ 1 ἐν om. E 
Aoxoó(Log?) ἄλλα E 15—18 cfr. Thom. 2783, 20 17 ἐπεὶ E 

19 τῶν 066: τῷ E om. B 21 ὅτε ἢ 22 μιν codd., v 
28 Θήβῃς Β 
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e. πολλοὶ δὲ ἄγονται ἀγῶνες ἐν ᾿Ἵρκαδία" “ύκαια" Κόρεια" 
BCDEQ ᾿4λέαια. | ἐν δὲ Θήβαις τὰ Ἡράκλεια" τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Ἰολάεια 
BCEQ καλεῖται. | ἐν δὲ Βοιωτίᾳ, ἐν μὲν Θεσπιαῖς Ἐρώτια, ἐν δὲ 

“Πεβαδείᾳ τὰ καλούμενα Βασίλεια. 

A 1548. καὶ Θήβαις: ἐν μὲν Θεσπιαῖς ᾿Ἐρώτια᾽ ἐν ταῖς 
Πλαταιαῖς và Ἐλευϑέρια. ταῦτα ᾿Δριστόνικος᾽ ὁ δὲ Δίδυμος 
Βασίλεια καὶ ᾿Αμφιάρεια καὶ 4ήλια ἐπὶ Δηλίῳ καὶ Τροφώνεια 
ἐν “Δεβαδείᾳ. 

BcDEQ — 154b. ἀγῶνές τ᾽ ἔννομοι Βοιωτῶν: πάλιν ἀπὸ ποι- 
νοῦ τὸ ἔγνω νιν. 6. τελοῦνται δὲ ἐν Βοιωτίᾳ διάφοροι 

BCEQ ἀγῶνες" | ἐν μὲν Θεσπιαῖς và Ἑ ρωτίδια᾽ ἐν δὲ Πλαταιαῖς 
τὰ ᾿Ἐλευϑέρια᾽ ἐν δὲ Δεβαδεία τὰ Τροφώνια᾽ ἐν δὲ Ὦρω- 
πῷ τὰ ᾿ἀμφιάραια. 

A 1562. Πελλάνα ve: ἐν Πελλήνῃ τῇ woiwij ἐνίκησε. 
καλεῖται δὲ ὁ ἀγὼν Θεοξένια᾽ ἐδίδοτο δὲ ἂϑλον χλαῖνα. 

BDEQ 156b. Πελλάνα τ᾽ Αἴγινά τε: πάλιν τὸ ἔγνω ww: 
ἐγνώρισε δὲ τὸν Διαγόραν 1j ve Πελλήνη καὶ ἡ Δἶγινα 

BCEQ ἑξάκις νενικηκότας, 0. τελεῖται δὲ ἐν μὲν Πελλήνῃ τῆς 
"Axolag ἀγὼν ὃ καλούμενος Θεοξένια᾽ τινὲς δὲ, καὶ τὰ Ἕρ- 
μαια" τὸ δὲ ἀϑλόν ἐστι χλαῖνα. ἐν δ᾽ “Αἰγίνῃ τὰ Αἰάκεια" 
of δὲ Οἰνώναια" ἀμφορίτης ἀγὼν, οὗ Καλλίμαχος μέμνηται 
ἐν τοῖς ἰάμβοις (fr. 80). 

Α 157. ἐν Μεγάροισι: τὰ Διόκλεια" καὶ Πύϑια᾽ καὶ INéuso. 
Α 158. λιϑένα: στήλη ἥτις οὐχ ἕτερον λόγον ἔχει ἐγκε- 
κολαμμένον ἢ ὅτι νενίκηκε Διαγόρας. ἴσως “γὰρ τοιοῦτον 
ἦν τὸ ἔϑος αὐτῶν, τῶν Μεγαρέων, τὸ γράφειν ἐν στήλαις 
τὰ τῶν νικώντων ὀνόματα. 

2 ᾿Ιόλαια B 8 Θεσπείαις B b ϑεσπεσιαῖς 6 πλα- 
τειαῖς 7 Δήλῳ: b 9 Βοιωτῶν om. COv 10 νιν E: μιν 

10—13 cfr. Thom. 274,3 10 τελεῖται E || δὲ om. B 
11 Θεσπείαις E Θεσπίαις Β | ̓ Ερωτίδια C?b: ᾿Ερατίδια (v pr. 
ex corr. Q)BC!EO ᾿Ερώτια ἃ Thom. | Πλατεαῖς B 12 δΛευαν- 
δείᾳ CQ. (ν del. C?) — 12.18 Ἰὡρωπῇ E 18 ᾿ἀμφιάραια (-αραιαὶ) 
Büb: ἀμφιράια E. ᾿άμφάρεια C ᾿ἀμφιάρηα fere Thom. (cfr. Α 
supra 7) 16 Αἰγινα Πελλάνα v&£V | μιν codd., v 18—20 cfr. 
Thom. 274,19 20 ἐν δὲ Aiy. Bü 21 οἱ δὲ Οἰνώναια scripsi: 
οἱ δὲ, 0,.... (lac.) B οἱ δὲ οἱ Ε ἔστι δὲ ὁ Ο ἔστι δὲ xol ν ἔστι 
δὲ καὶ ὁ b 24 οὐχ ἕτερον AP*: οὐχεταῖον A** 

-— 0 
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1598. ψᾶφος ἔχει λόγον: κατὰ và Μέγαρα ἔϑος BCDEQ 
ἐστὶ τῶν νικηφόρων τὰ ὀνόματα λίϑοις ἐγκολάπτεσϑαι. φη- 
civ οὖν ὅτι καὶ ἐν τοῖς Μεγάροις ἡ λιϑίνη ψῆφος οὐχ 
ἑτέρου τινὸς οὕτως ἐγκεκολαμμένον φέρει τὸ ὄνομα ὡς τὸ 
τοῦ Διαγόρας Ὁ. τὸ σημεῖον ὅτι ψῆφον λιϑίνην λέγει BCDQ 
τὴν στήλην διὰ τὸ περιέχειν τὰ ψηφίσματα. 

159c. ὦ Ζεῦ, νώτοισιν Asafvoíov: ὁ νοῦς οὕτως BDEQ 
ἔχει" ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ τοῦ ᾿Αταβυρίου ὄρους βασιλεύων, 
ἐν τιμῇ ἔχε τὸν ὕμνον τὸν εἰς τὸν Ὀλυμπιονίκην καὶ τὸν 

10 ἄνδρα τὸν εὑρόντα καὶ τὸν κτησάμενον τὴν ἀρετὴν διὰ τῆς 
ἐν πυγμῇ νίκης. | d. ἄλλως᾽ νώτοισιν ᾿ἀταβυρίου: B(OEQ 
ἐπάνω γὰρ τοῦ ὄρους ἵδρυται ὁ Ζεύς. e. νώτοισι δὲ ἀντὶ BDEQ 

e 

τοῦ νώτων. f. εἰσὶ δὲ χαλκαῖ βόες ἐν αὐτῷ, αἵτινες ὅταν BCEQ 
μέλλῃ ἄτοπόν τι γενέσϑαι. μυκῶνται. σ΄. ἔστι δὲ καὶ ἐν BCDEQ 

15 Σικελίᾳ ὄρος ᾿Δταβύριον, ὥς φησι Τίμαιος. 
160a. ᾿ἀταβυρίου: ὄρος Ῥόδου. Ὁ. νώτοις δὲ ἀλ- A 

λάξας πτῶσιν ἀντὶ τοῦ νώτων. τὸ πλάτος δὲ λέγει, ἀπὸ 
τοῦ σώματος, ὡς πόδας Ἴδης (Hom. B 824) καὶ κεφαλὴ 
ὄρους. 6. Δίδυμος δέ φησιν ἐν Σικελίᾳ εἶναι ὄρος ᾽άτα- 

20 βύριον, ὡς Τίμαιός φησι καλεῖται δὲ καὶ ὃ ᾿Αταβύριος. 
εἰσὶ δὲ καὶ βόες χαλκοῖ ἐπὶ τῷ ὄρει τῆς PóÓov, o? ὅταν 
μέλλῃ τι τῇ πόλει γίνεσϑαι κακὸν μυκῶνται. 

161a. τίμα μὲν ὕμνου: περιφραστικῶς τὸν ὕμνον A 
τὸν Ὀλυμπιόνικον. ἢ τὸν 4ιαγόραν᾽ οὗτος γὰρ νόμος ἐγέ- 
νετο νικήσας τοῦ ὕμνου. βέλτιον δὲ τὸ πρότερον ἐπιφέρει 
γάρ᾽ ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα. 

e 

13—14 Tzetzes Chil. IV 390 —92 (— IV 704—6): 'Póóióv 
ἐστιν ὄρος τὴν κλῆσιν Ἀταβύριον, χαλκᾶς πρὶν ἔχον βόας, αἵ 
μυκηϑμὸν ἐξέπεμπον χωρούσης Ῥόδῳ βλάβης. Πίνδαρος καὶ 
Καλλίμαχος (?sch. 156c conferri jubet Harder de histt. fontt. 
p. 7) γράφει τὴν ἱστορίαν. 14—15 Steph. Byz. ᾿ἀταβύριον. 

1 τὰ om. E | Μεγάραϑ' E*?, om. ἔϑος 4 ἐγκεκολ(λ)λαμένη DQ 
5 Διαγόρα B?C0: -oov B?DE || τὸ B: τὸ δὲ CDO || σημεῖον 

σημεῖονχν ']l.sic B: ὦ Ζεῦ D ὦ Ζεῦ νώτ. Av. μεδέων Ε ἀλλ᾽ ὦ 
πάτερ Ζεῦ ἃ 8 βασιλεῦ 9 ὕμνον] ὕμνον τοῦτον D 10 χτη- 
σάμενον ego, Schroeder: ἡγησάμενον 11 8αᾳ. ᾿ἀταβύριον ὄρος 
ὑψηλότατον 'Póóov οὗ ἄνωϑεν ἴδρυται Ζεύς C 12 δὲ om. ἢ 
16 Avofvolov 22 μέλη:ν 28 τὸν ὕμνον: Ὁ 26 ἀρετᾶν 
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B& — 161b. (ὕμνου τεϑμόν:) περιφραστικῶς τὸν ὕμνον. 
c. τὸ σημεῖον ὅτι τὴν ϑέσιν δηλοῖ. 

Bg 1084. (ἄνδρα τε!) ἀπὸ κοινοῦ τὸ τίμα. 
A 163b. πὺξ ἀρετάν: τὸν τὴν ἀρετὴν εὑρόντα κατὰ τὴν 
πυκτικήν. Ὅμηρος (Ψ 634)' πὺξ μὲν ἐνίκησα, ἀντὶ τοῦ 
πυγμῇ. ὁ. τὸν διὰ πυγμῆς ἀρετὴν εὑρόντα. 

BEQ — 164. δέδοι τέ ol αἰδοίαν χάριν: ὃ νοῦς" δίδου τε 
αὐτῷ αἰδοίαν χάριν καὶ παρὰ τῶν πολιτῶν καὶ παρὰ τῶν 
ξένων, ἐπειδὴ τὴν ἐχϑρὰν τῆς ὕβρεως ὁδὸν βαδίξει. ἀντὶ 
τοῦ ἐπεὶ πάντας δι᾽ αἰδοῦς ἔχει καὶ τιμῆς. 

Βεὶ 1066. (ὕβριος ἐχϑρὰν δδόν:) τὴν δικαιοσύνην λέγει. 
A 168a. σάφα δαείς: σαφῶς μεμαϑηκὼς ἃ oí πατέρες 
αὐτῷ ἐχρησμῴδησαν καὶ ὑπέϑεντο. 

BCDEQ 168". σάφα δαείς: ταῦτα λοιπὸν ὡς πρὸς ἕαυτόν 
φησιν ὃ ποιητής" σαφῶς γνοὺς ἅτινα αὐτῷ αἵ τῶν ἀγαϑῶν 
αὐτοῦ πατέρων ὀρϑαὶ φρένες ἐξέχραον, οἱονεὶ ἐχρησμῴδουν 
καὶ παρήνουν. ὡς περὶ εὐσεβῶν δὲ λίαν ὑπαινίττεται. 

ΑΒεὶ — 168c. ἅ τέ oí πατέρων: τοῦτο παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν 
εἴρηται (Z 209)" μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν. 

Ad. τουτέστι μὴ ἀπόκρυπτε τοὺς προγόνους, ὦ ϑυμὲ. ἀλλὰ 
ὕμνει. ἑαυτῷ δὲ ὁ Πίνδαρος παρακελεύεται. 

Be! 170a. (ἔχφαονὴ ἐπῆλϑον. 
A 170b. μὴ κρύπτε κοινόν: κοινὸν λέγει τὸ ἔνδοξον᾽ 
κοινὰ γὰρ τὰ ἔνδοξα, ἐξ ὧν πάντες μεταλαμβάνουσιν. 

BCDEQ — 17Oc. μὴ κρύπτε κοινόν: μὴ ἀπόκρυπτε τὸ κοινὸν 
καὶ διάδηλον τοῖς πολλοῖς τοῦ Καλλιάνακτος γένος (πρό- 
γονος γὰρ τοῦ νικηφόρου οὗτος ἔνδοξος), ἀλλὰ ὕμνει. 
ἃ. κοινὸν σπέρμα λέγει τὸ ἔνδοξον" κοινὰ γὰρ τὰ τοι- 
αὔτα ἐξ οὗ πάντως ἔχει. 6. τὸ συγγενικόν. 

A 172a. Ἐραστεϊδῶν: ὃ νοῦς σὺν ταῖς τῶν Ἔραστι- 

4 ear. ἀρετᾶν A9^ ὁ πυγμὴ τέ Bv: δξ 9 βα- 
δίζοι E 10 ἐπεὶ πάντας B: ἐπὶ πάντα Ε πάντα ἃ 18 αὐτῇ 

16 ἐξεχρησμῴδουν Εν 17 ὡς περὶ B: ὥσπερ || αἰνίτ- 
τεται D 18 τοῦτο οὖ 21 εἴρηται om. B 25 1. om. DEO || 
μὴ ἀπόκρ. τὸ x. om. C 26 γένους EQ 28 κοινὰ] κοινὸν 
B^ 29 ἐξ οὗ — ἔχει) ft. ἐξ ὧν πάντες μετέχουσι, cl. A (24) 

10 

t5 e 
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δῶν χάρισι καὶ ἡδοναῖς ἡ πόλις κοινωνεῖ. ὃ δὲ καί σύν- 
δεσμος περιττεύει. 

172b. ᾿Εραστεϊδᾶν: ᾿Εραστείδης πρόγονος τοῦ 4ια- BCDEQ 
yógov, ἀφ᾽ οὗ καὶ φυλὴ ὁμώνυμος ἐν Ῥόδῳ. φησὶν οὖν 

5 ὅτε σὺν ταῖς τῶν ᾿Ἐξραστειδῶν χάρισι καὶ ἡδοναῖς (τῶν προ- 
γόνων δὲ αὐτοῦ λέγει)... .᾿ ἐπεὶ καὶ πᾶσα ἡ Ῥόδος πλεί- 
στας εὐτυχίας ἐκ τῆς τούτου νίκης ἔχει. 

1712... σὺν χαρίτεσσι: ἐκ τῶν χαρίτων τῶν Ἐραστι- A 
δῶν ἢ σὺν ταῖς τῶν ᾿Εραστιδῶν χάρισι κῦδος ἔχει ἡ πόλις 

10 καὶ ϑαλίας. ὥστε τὸν μὲν Καλλιάνακτα πρόγονον εἶναι, 
Ἐραστίδας δὲ τὴν φατρίαν ἀπό τινος ᾿Εράστου καλεῖσϑαι 
ἢ Ἐραστέος, ἀπὸ τοῦ ᾿Εραστεύς. ἃ. φυλὴ δέ ἐστι τῶν 
Ἐραστιδῶν ἐν Ῥόδῳ, ἀφ᾽ ἧς ἦν Διαγόρας. 

173a. ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου: ἐκ τούτου ἐμφαίνει A 
15 ὅτε ἄνωθεν αὐτῷ περὶ τὸν οἶκον συμφορὰν συνέβη γενέσϑαι, 

νῦν δὲ ἑτέρως αὐτοῖς πνέει τὰ πράγματα. παραμυϑεῖταν 
οὖν αὐτόν. 

173b. ἐν δὲ μοέρᾳ μιᾷ χρόνου: ἐν τῷ βραχεῖ δὲ BCDEQ 
χρόνῳ τὰ πράγματα ἄλλοτε ἄλλως διατίϑεται. εἶπε δὲ ἀλλη- 

30 γορικῶς, ὡς πρὸ ὀλίγου τινὸς λυπηροῦ αὐτῷ συμβάντος, 
καὶ ὅτι λοιπὸν ὀφείλει, ἑτέρας αὔρας τὸ δὴ λεγόμενον πνευ- 
σάσης. τέρπεσϑαι καὶ ἐν εὐτυχίᾳ πάσῃ καὶ χαρᾷ διαζῆν. 

175. (διαιϑύσσουσιν:) ὁρμῶσιν. pe! 

τέλος Διαγόρου πύκτου. 0 
28 ὕμνου τέρμα Διαγόρα τοῦ πύκτου. Q 

τέλος Διαγόρα "Pooíov πύκτου. P 

3 L] Καλλιάνακτος praem. BEQv (in B delet, ut vid.) 
3.4 Διαγόρα CQ 4 ἀφ᾽ οὗ — 5 ἡδοναῖς om. C 6 δὲ om. 
Qv | lac. indicavi; ἡ πόλις κοινωνεῖ suppl. b ex A, om. τῶν — 
λέγει 11 ᾿Εραστοῦ: αὶ 15 αὐτ(ῷ) [ συμφορὰ: ego 16 ἑταί- 
ρως: Gerhard 18 μιᾷ om. € 20 συμβάντος αὐτῷ Βν 
21 αὔρας] μοίρας Qi 22 πάσῃ καὶ χαρᾷ om. CDEQ 
25 sub textu τέλος ἃ 
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Scholia in Olympioniearum carmen VIII. 

A — uutóov:. παλαιστῇ καὶ Τιμοσϑένει παλαιστῇ, καὶ Με- 
λησίᾳ παγκρατιαστῇ ΝΥέμεα, «Αἰγινήταις νικήσασιν | (m» 
Ὀλυμπιάδα. 

BDEPQ .Δ4λκιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ, καὶ Τιμοσϑένει selon 
Νέμεα. Μελησίᾳ ἀλείπτῃ. 

C ᾿Δλκιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ καὶ Τιμοσϑένει καὶ Με- 
λησίᾳ παγκρατιαστῇ. 

DEQ Τοῦ η΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ϑ΄. 
τὸ α΄ τροχαϊκὸν ἐπίτριτον, ἢ ἐπιχοριαμβικόν. τὸ β΄ ἰωνι- 
κὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος, τρίτου παίωνος ἀντὶ ἰωνικοῦ. τὸ y 
ἰαμβέλεγος πλεονάξων συλλαβῇ. τὸ δ΄ ἐπιχοριαμβικὸν Πιν-- 
δαρικὸν, ἢ ἰαμβέλεγος. τὸ ε΄ προσοδιακὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον. τὸ ς΄ προσοδιακὸν τρίμετρον καταληκχτικὸν 
τοῦ ἰωνικοῦ μέσου ὄντος. τὸ ζ΄ δακτυλικὸν πενϑημι- 
μερές. τὸ η΄ ἰωνικὸν δίμετρον καταληκτικόν. τὸ 9' EQ- 
ριπίδειον. | 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ια΄. τὸ α΄ προσοδιακὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ β΄ δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ y χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. τὸ δ΄ ἐγκωμιο- 
λογικὸν παρὰ τὴν τελευταίαν συλλαβήν. τὸ ε΄ δακτυλικὸν 
τρίμετρον τελικὸν, ἢ προσοδιακόν. τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ αὐτῷ. 

τὸ ζ΄ ὅμοιον τῷ αὐτῷ:ἑ τὸ η΄ δακτυλικὸν πενϑημι- 
μερές. τὸ ϑ΄ προσοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον᾽ ὃ πρῶ- 
τος ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἀδιαφόρου, ὃ δεύτερος χορίαμβος. τὸ V 

2 π΄ addidi ex V (inscr.) 4 παλαιστῇ (alt.) )] παλαιστῇ τῷ 
ἀδελφῶ αὐτοῦ D — 5 καὶ Me. Q || ἀλείπτῃ] διδασχάώλῳ ἀλείπτῃ Ρ 

9 χυὐριαμβικόν EQ'v (corr. Pauw) 10 τρίτου DO: τετάρ- 
vov E. Ft. (ἀπὸν τρίτου || ἀντὶ τοῦ iov. ἃ 19 τρίμετρον θ 

18 προσοδι(α)κὸν EQ: ἀνακλώμενον D || καταληκτικοῦ E 
17 7—.:«']lac. Q || καὶ ἡ ἐπωδὴ D | προσοδικὸν fere E 18 ἀκαταλ. 
(alt.)] βραχυκατάλ. Ε 19 τρίμετρον Ε 21 τὸ ς΄ --- αὐτῷ 
om. E | ὅμοιον τῷ αὐτῷ Qv: ἐπίσ(ης) τῷ ε΄ D 22 P DO: ' ΕἸ] 
τῷ αὐτῷ om. D 23 δίμετρον U 94 ἰωνικὸς ἀπ᾿ ἀδιαφόρου 
scripsi: ἴων ἀδιάφορος DE ἀδιάφορος ἢ ἴίαμβος ἀδιάφορος U 
ἐξ ἰάμβων ἀδιάφορος v (Tzetzes?) ἐξ ἰάμβου ἀδιάφορος Pauw 
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ἐωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος, (x τροχαϊκῆς συξυγίας πρώτης καὶ 
τρίτου παίωνος κατὰ τὸ ἔϑος τῶν ἰωνικῶν, τρίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ i ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 

Inscr. ἃ. Γέγραπται ὃ ἐπινίκιος προηγουμένως τῷ .4λ- BCDEQ 
5 κιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ νικήσαντι τὴν ὀγδοηκοστὴν Ὄλυμ- 
πιάδα᾽ μέμνηται δὲ ὁ Πίνδαρος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
Τιμοσϑένους Νέμεα νικήσαντος καὶ τοῦ ἀλείπτου αὐτοῦ 
Μελησίου, ὥς τινες παγκρατιαστοῦ. τοῖς γὰρ τρισί, φησιν 
ὁ Δίδυμος, μίαν φδὴν γέγφαφε. b. ξητοῦσι δέ τινες διατί 

10 ἐν τῷ ἕνὶ τούτῳ ἐπινικίῳ τοὺς τρεῖς ἐνεκωμίασε; καὶ οἵ 
μέν φασι; διὰ τὸ μὴ καϑ᾽ ἕκαστον ἀξιολόγους ἀφορμὰς 
εὑρηκέναι" οἵ δὲ, ὅτι ἐκ τῆς πόλεως ἦσαν τῆς αὐτῆς οἵ 
τρεῖς. 

la. Ὁ Πίνδαρος πρὸς αὐτὴν τὴν Ὀλυμπίαν ποιεῖται α 
15 τὸν λόγον, ὅ ἐστι πρὸς τὴν Πίσαν τὸν τόπον διαλέγεται" 

καὶ μητέρα αὐτὴν καλεῖ τῆς ἀληϑείας, ἐπειδὴ μετὰ πάσης 
ἀληϑείας ἐκρένοντο οἵ ἀγωνιξόμενοι. 

1 b. Márso ὦ χρυσοστεφάνων: μητέρα. τῶν ἀγώ- ABCDEQ 
vov τὴν Ὀλυμπίαν, oiov μητρόπολιν, διὰ τὸ ἐπιφανέστατον 

30 εἶναι τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα. 
lec. χρυσοστεφάνων: ἀντὶ τοῦ καλλιστεφάνων. ABCDEQ 

Ὅμηρος (1 889)" 
οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Δἀφροδίτῃ κάλλος ἐρίξοι. 

d. ἢ ὅτι ἀληϑῶς 1 διδομένη τοῖς νικῶσιν ἐλαία καλλι- 

24 Aristot. mirab. 51. sch. Ar. Plut. 586. Paus. 5, 15,3 

1 ἐκ add. b. 1.2 καὶ τρίτου παίωνος del Beck 2 moí- 
ovoc E | £8og DE: σύνηϑες Qv || καὶ ante τρίμ. add. EQv (del. b 
praeeunte Pauwio) ll τριμέτρων βραχυκαταλήχκτων E 4lnulum 
D: μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων BCEQ 7 Νεμέᾳ νικήσαντι ΒΕ 
8 Μιλησίου BC E^ | τινες" τινες καὶ Qv 9 ἀπορία add. Βπε 

10 ἐπινίκῳ C | ἐνεχωμίασε C: ἐνεγκωμίασε 15 Πίσσαν 
16 pe esse μητέρα ἄϑλων καὶ δέσποιναν ἀληϑείας αὐτὴν 
καλεῖν" b 181. om. V | χρυσεοστε(φάνων) A ] μητέρα A: y. δὲ 
V | ἀγώνων A: ἄϑλων εἶπε V 19 οἷον Α: ὡσανεὶ V || μητρό- 
πολιν Α: μ. οὖὗσανν | eae δ και V. 21 γρυσεοστεί(φάνων) A 
xevcocr. δὲ CDEQv 23 ἐρίξει DE 24 ἢ ὅτι ἀληϑοῦς (-ὥς scripsi) 
A: καὶ γὰρ δὴ ὄντως ΒΟΕΘ ἐπεὶ καὶ D || ἐλαία τοῖς νικῶσι V 
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BCDEQ στέφανος καλεῖτα. — e. δέσποινα δὲ ἀληϑείας διὰ τὸ 
αὐτόϑι τὸ τῶν Ἰαμιδῶν μαντεῖον ὑπάρχειν. 

BCDEQ 14: ped ὦ χρυσοστεφάνων: ἡ τῆς ἀρχῆς ἐξήγησις 

οὕτως ἔχει" ὦ Ὀλυμπία μῆτερ τῶν χρυσοστεφάνων ἄϑλων. 
BCEQ δ. μῆτερ δὲ, ἐπεὶ δοκεῖ ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν πρωτεύειν 

BCDEQ τῇ δόξῃ παρὰ τοὺς ids h. ὡς οὖν λέγομεν μητρό- 
πολιν τὴν πρώτην καὶ ἐνδοξοτέραν πόλιν, οὕτω καὶ ἐν- 
ταῦϑα μητέρα ἄϑλων. 

BEQ 9a. δέσποιν᾽ ἀλαϑείας: ὦ δέσποινα τῆς ἀληϑείας" 
ἐπειδὴ τὸ μαντεῖόν ἐστιν ἐκεῖ τὸ τῶν ᾿Ιαμιδῶν. 

A 9b. ive μάντιες ἄνδρες: διὰ τὸ τῶν ᾿Ιαμιδῶν μαν- 
τεῖον. 6. τὸ ἕξῆς᾽ Omov μάντιες ἄνδρες τοῖς διὰ τοῦ 
πυρὸς ἱεροῖς σημειούμενοι διαπειρῶνται τοῦ Ζιός. — d. ἀντὶ 
τοῦ ἀποπειρῶνται. 

BCEQ 86. ἵνα μάντιες ἄνδρες: ἔνϑα, λέγει δὲ ἐν τῇ Ὀλυμ- 
mío, οἱ μάντιες ἄνδρες διὰ τῶν ἐμπύρων ϑυσιῶν ἀποπει- 

BEQ ρῶνταί, | φησι, τοῦ Διὸς περὶ τῶν ἀνθρώπων, εἴ τινα λό- 
γον αὐτῶν ἔχει καὶ φροντίδα. 

A 4a. ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι: ἀντὶ τοῦ ἐμπείρων, 
φησὶ, γινώσκουσι, τίνα ὃ Ζεὺς iw.... τῶν ἀνθρώπων τῶν 
τὴν ἀρετὴν φιλούντων᾽ τὴν δὲ ἀρετὴν καὶ παραμυϑίαν τῶν 
πόνων ζητοῦσιν, of μὲν ἀγαϑῶν, οἱ δὲ τῶν κακῶν ἀνα- 
βολήν. 

A 4b. παραπειρῶνται: ἡ παρά περισσή᾽ ἔστι γὰρ πει- 
ρῶνται. 6. ἢ ἡ παρά ἀντὶ τῆς ἀπό ἔστι γὰρ (ἀπο-) 
πειράζουσιν. 

1 καλεῖται À: προσαγορεύεται V 2. ᾿ἸΙαμίδων ΒΕ 8 .ἀλ- 
eg praem. Qv | l. om. CD || μῆτερ ΕΞῬΕ || τῆς] τῆς ἐξ D 
ὅ μήτηρ B || ἐπειδὴ E | Ὀλυμπικὸς Ε 7 πόλιν] τῶν πόλεων E 
(sed πόλεων corr. in πόλιν) J ἐνταῦϑα —8 ἄϑλων) ὡς πρῶτον 
καὶ ἔνδοξον τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα Ὁ 9 δέσποινα δὲ ἀλ. Ὁ, 
om. ceteris || ἀληϑείας Bü 10 ἐπεὶ B || ̓ Ιαμίδων ΒΕ 
11 ᾿Ιαμίδ(ων) 14 ἀποπειρῶν 15 17 om. E τὸ δὲ ἵνα ἀντὶ 
τοῦ 16 οἱ μάντιες (^ εις C) ἄνδρες CEO: ἄνδρες οἱ μάντιες 
Βν 1[7 εἰ —18 φροντίδα EQ: εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον" ἤγουν φρον- 
τίδα Β 19 ἐμπείρων corruptum: δι᾽ ἐμπύρων) 20 lac. indicavi; 
εἶ τινα λόγον ὁ Z. ἔχει Schroeder — 218sq. corrupta; ἀναπνοήν 
Schroeder 22 καλῶν: correxi 25 suppl. b 
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4d. ἀποπειρῶνται oí μάντεις καὶ ἐπιζητοῦσι μαϑεῖν BCDEQ 
διὰ τῶν ἐμπύρων τεκμαιρόμενοι καὶ εὑρίσκοντες τὰ σημεῖα. 
περὶ ποίων δὲ ἀνθρώπων ἀποπειρῶνται; περὶ τῶν ξητούν- 
τῶν καὶ ἐπιϑυμούντων μεγάλην ἀρετὴν κτήσασϑαι ἐκ τῆς 
νίκης καὶ σπουδαζόντων ἀναπνοὴν λαβεῖν ix τῶν κατεχόν- 
vOv μόχϑων. 1080 

5a. Διὸς ἀργικεραύνου: ἤτοι παρὰ Διός" ἐνταῦϑα 
ἡ παρά συναπτέον᾽ ὥστε sivowv παρὰ Διὸς ἀργικεραύνου 
πειρῶνται μεγάλαν ἀρετὰν ϑυμῷ λαβεῖν μαιόμενο. ὁ δὲ 
λόγος᾽ εἰ φροντίζει τῶν ἀνθρώπων ὃ ἡμεῖς λέγομεν ἀπο- 
πειρῶνται. Ὁ. ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος οὕτως ἀποπειρῶνται εἰ 
ἀντιποιεῖται περὶ ἀνϑρώπων καὶ ἔχει λόγον τῶν ἕξητούντων 
ἀρετὴν κτήσασϑαι. 

108. ἄνεται δὲ πρὸς χάριν᾽ τουτέστιν οἵ εὐσεβεῖς 
ἀνύουσί {τι ταῖς πρὸς ϑεοὺς λιταῖς, οἵ δὲ ἀσεβεῖς οὐδα- 
μῶς. b. ἢ οὕτως τελευτᾷ δὲ πρὸς χάριν εὐσεβείας τὸ 
μαντεῖον. 06. ἢ οὕτως᾽ ἀνύεται τὰ μαντεῖα ταῖς τῶν ἀν- 
δρῶν λιταῖς.  — d. βέλτιον δέ᾽ τελειοῦται τὰ μαντεῖα πρὸς 
τὸ κεχαρισμένον ἕνεκα τῆς εὐσεβείας οἷον oí εὐσεβεῖς ἀνύ- 
ουσι ταῖς πρὸς ϑεοὺς λιταῖς καὶ λαμβάνουσι κεχαρισμένους 
χοησμοὺς, oí δὲ ἀσεβεῖς ov. 6. ᾿“᾿σκληπιάδης δὲ χωρὶς 
τοῦ 6 γράφει λιταί" δεήσει δὲ καὶ αὐτὸν λαμβάνειν τὸ ἄνε- 
ται ἀντὶ πληϑυντικοῦ τοῦ ἄνονται, ἵνα q^ τελειοῦνται δὲ 

αἷ λιταὶ πρὸς τὴν χάριν τῆς εὐσεβείας. 
10. ἄνεται δὲ πρὸς χάριν: ἀνύεται δὲ τὸ τοιοῦτον᾽ 

τὸ ποῖον; τὸ φανερωθῆναι τὴν τοῦ Ζιὸς βουλήν. ἀνύεται 
«(δὲ εἰς χάριν τῶν εὐσεβῶς καὶ ὁσίως εὐχομένων καὶ 
λιτανευόντων, ὅπερ ἐστὶ τῶν μάντεων καὶ ἱερέων. ἐπαινεῖ 
ι - , 

οὖν ἴσως τοὺς ᾿Ιαμίδας ὡς εὐσεβεῖς" δύναται δὲ καὶ ἐπ 

1 l nullum CD: παραπειρῶνται B ἄλλως EQv — 9—11 cor- 
rupta; μεγάλαν — λαβεῖν 1. novisch. videntur 9 βαλεῖν A (de- 
fendit b ut ex varia lectione ortum) 11 ἀποπειρῶνται (alt.) 
b: ἀπειρῶνται — 15 τι addidi ex V (240,5) | ϑεοὺς scripsi cl. V 
240,5: ϑῶν A X 19 εὐσεβείας V (940,11): μαντείαᾷς 21 "4o- 
κληπιάδης V (240, 6): ̓ Ασχληπιὸς 22 λαμβάνει: ἢ 28 τοῦ b: 
τὸ | ἄνονται ego: ἀνύεται A ἀνύονται b 21 δὲ addidi || εὐχ. 
χαὶ om. E 98 ἱερίων E 29 δὲ EQ: οὖν Bv 

A 

A 

BCEQ 

BEQ 
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αὐτῶν τούτων νοεῖσϑαι τὸ εὐσεβείας. σ΄. πρόσκειται δὲ 
τὸ σημεῖον ὅτι τὸ σημαινόμενόν ἐστι τοιοῦτον᾽ ἐπιτελεῖται 
δὲ χάριν τῆς εὐσεβείας. ἢ διὰ τὴν εὐσέβειαν. 190 

BCDEQ h. ἄλλως ἄνεται δὲ πρὸς χάριν: τουτέστιν oí εὐσεβεῖς 
ἀνύουσί τι ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς λιταῖς, of δὲ ἀσεβεῖς oU. 

i. γράφει δὲ [κατ᾽ ἐνίους] ὃ ᾿Αρκληπιάδης ἄνευ τοῦ G 
λιταί, καὶ οὕτω καϑίστησι τὸν λόγον᾽ πρὸς δὲ τὸ κεχαρισ- 
μένον τῇ εὐσεβεία τῶν ἀνδρῶν ἀνύονται λιταί᾽ ὡς ἂν αὐὖ- 
τῇ τῇ τῶν ἀνδρῶν εὐσεβείᾳ κεχαρισμένου τοῦ λιτανεύειν 

BCEQ ὄντος. Κ. ἄλλως᾽ τελειοῦται 7) μαντεία πρὸς τὸ κεχαρισ- 
μένον ἕνεκα τῆς εὐσεβείας ταῖς τῶν ἀνδρῶν λιταῖς. 

BcDEQ l ἢ οὕτω᾽ τελειοῦνται δὲ τὰ μαντεῖα ταῖς τῶν ἀνδρῶν 
εὐσεβείαις, ὅτι πείϑοντες λιταῖς τοὺς ϑεοὺς λαμβάνουσι 
χρησμούς. τοῦτο δὲ λέγει, ἐπεὶ οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ μαν- 
τεύεται τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τοῖς εὐσεβέσιν. 10fQ 

A 128. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας: πρὸς αὐτὸ τὸ τῆς Πίσης ἄλσος 
διαλέγεται" ἢ πρὸς τὸ Πάνϑειον, Omov ai ἐλαῖαι φύονται" 
ἢ πρὸς τὸν τόπον ὅπου οἱ ἀνδριάντες τῶν νικησάντων 
ἀνάκεινται. 

BcbEQ — 12b. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον: ἤτοι λείπει τὸ ἔχων 
ἢ φιλῶν, τὸ τῆς Πίσης ἄλσος, ἵν᾿ ἡ πρὸς τὸν Δία λέ- 
yov' ἢ πρὸς αὐτὸ τὸ ἄλσος τῆς Ὀλυμπίας λέγει, ὅπερ 

BCEQ ἀνάκειται τῷ 4ιὶ τῷ τῆς Πίσης. ^ c. τὸ εὔδενδρον ἄλσος 
CDEQ τὸ ὃν ἐπὶ τῷ 4Àgrug. ἃ. ὃ δὲ τρόπος περίφρασις. 
BCDEQ e. τοῦτον τὸν κῶμον καὶ τὸν ὕμνον καὶ τὴν ἐκ τῆς στε- 

φανηφορίας πρόσδεξαι νίκην. 

17 Aristot. mirab. 51. sch. Ar. Plut. 586. sch. O. 3, 60 

1 τούτων EQ: τοῦτο B || εὐσεβείας b: εὐσεβεῖς 2 τὸ ση- 
μεῖον] ad textum post λιταῖς obelus (—) B 4 ἄλλως om. DEQ 

ὅ εὐσεβεῖς E 6 γράφει δὲ ὁ A. EGO: γράφει δὲ κατ᾽ 
ἐνίους ᾿4. B. γράφει δὲ κατὰ ᾿Δσκληπιάδην Ὁ γράφεται δὲ καὶ 
κατὰ ᾿σκληπιάδην C 8 ἀνύονται CDEQ: ἀνύουσι B. 
9 χαριζομένου D, om. ὄντος 11 ταῖς] τῆς B 12 ἢ οὕτω 
ἄλλως D om. E 13 vovg ϑεοὺς λιταῖς CD 16 Πίσσας 
Πίσσης: b | &Acog] « corr. ex o 17 Πάνϑιον: b 20 ἤτοι 
7j E 24 περιφραστικόςξν 28 τοῦτον — ὕμνον καὶ] ταύτην B || 
τὸν ὕμνον καὶ τὸν κῶμον E 26 πρόσδεξαι] δέξαι B 

15 



Olymp. VIII 10 --- 21 241 

121. (à λσος:) λείπει τὸ ἔχων. Βεὶ 
14 a. μέγα τοι κλέος: ὦτινι ἂν τὸ σὸν γέρας παρα- A 

κολουϑήσῃ, μέγα κλέος αὐτῷ ἐστιν. 
14b. μέγα τοι κλέος: μεγίστη γὰρ ἐκείνῳ δόξα, c BDEQ 

5 ἂν τὸ σὸν κλέος ἐπακολουϑήσῃ τὸ ἡδὺ καὶ τερπνόν᾽ ἀγλαΐα 
γὰρ ἡ τέρψις. 

16. ἄλλα δ᾽ im ἄλλον ἔβαν: οὐ πάντες τὰ αὐτὰ ABCDEQ 
ἔχουσιν ἀγαϑὰ., ἀλλὰ ἄλλος ἄλλα. λέγει ὅτι αὐτὸς ὁ ᾿άλκι- 
μέδων Ὀλύμπια νενίκηκεν, ὃ δὲ ἀδελφὸς Τιμοσϑένης 

10 ΝΝέμεα᾽ διὸ οὐ πάντες πάντων κοινωνοῦσι τῶν ἀγαϑῶν. 
[Ὅμηρος (4 320): ABCEQ 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν ἀνϑρώποισιν. 
18. σὺν ϑεοῖς: ἀντὶ τοῦ, τῶν ϑεῶν βουλομένων πολ- HQ 

λαὶ ὁδοὶ γίνονται εἰς τὸ εὖ πράσσειν. 
15 198. ὕμμε δὲ κλάρωσεν: ὑμᾶς μέντοι, ὦ Tiuó- B(C)DEQ 

σϑενες, ἐκλήρωσε καὶ προσῳκείωσεν ἡ μοῖρα καὶ τὸ δαι- 
μόνιον τῷ Zh τῷ γενεϑλίῳ γενεϑλίῳ δὲ τῷ τῆς γεννήσεως 
αἰτίω. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐπειδὴ νεώτεροι ἐνίκησαν. 

19 b. ἐκλάρωσεν: ὁ μοιρίδιος ὑμῶν πότμος καὶ TA 
30 τύχη ἀπεκλήρωσεν ὑμᾶς κατὰ τὴν γένεσιν τῷ Διὶ, σέ τε, 

ὦ Τιμόσϑενες. καὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Δλκιμέδοντα. 
21a. ἐν Νεμέᾳ: ὅτι Νέμεα γενίκηκεν᾽ ᾿Αλκιμέδων δὲ A 

Ὀλύμπια ἀμφότερα δὲ Διὶ ἀνάκεινται. 
21b. ἐν Νεμέᾳ πρόφαντον: ἐπιφανῆ καὶ ἐπίσημον BCDEQ 

25 ἐποίησεν. C. ἀμφοτέρους δὲ τοὺς ἀγῶνας τούτους ἀνάπτει 

τῷ Διὶ, παρόσον καὶ ἡ Ὀλυμπία καὶ ἡ Νεμέα Διός. καὶ BcEQ 
ὁ Καλλίμαχός gio (fr. 193) 

Ζηνί ve καὶ Νεμέῃ τι χαρίσιον ἕδνον ὀφείλω. 

4 γὰρ B: γάρ ἐστιν E δὲ ἔνεστιν DO || ἐκείνῳ δόσις ἢ ἐκεῖνο 
δόσις U 5 ἐπακολουϑῇ D 7 ἄλλον V: ἄλλων A | ἔβαν om. 
ACQ 8 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ Ε || ἄλλος ἄλλα AEQ: ἄλλο ἄλλος Βν 
ἄλλος ἄλλως Ὁ || λέγει A: τοῦτο δὲ εἶπεν V | αὐτὸς ὁ A: ὁ uiv V 

9 ἐνίκησεν V | ἀδελφὸς om.V 10 Νέμεα AD: ἐν Νεμέᾳ | οὐ 
πάντες V: πάντες οὐ 11 Ὅμηρος A: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν γ 
12 ἅμα πάντα ΑΟ(Ε)α: ἅπαντα Br 18 vob om.H 18 |. BC(E): 
ὔὕμμε δ᾽ ἐκλ. πότμος Ὁ ὕμμε δέθ 16 ἐκλάρωσε Ε 19 ἐκλάρωσεν] 
x rescr. | ἡμῶν: Ὁ 25 τούτους om. E 2428 Neu£c Q || χαρίσιον C E 
(-ov extritum) (0: χάρισιν Br (corr. Bentley) | ἔδνον B | ὀφείλει E 

ScHoL. ΙΝ PirXDARUM ed. Drachmann. 16 
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BDEQ — 21d. πρόφαντον᾽ ᾿Δλκιμέδοντα δέ: σὲ μὲν ἐπι- 
φανῆ καὶ ἔνδοξον ὁ Ζεὺς ἐν τῇ Νεμέᾳ πεποίηκε, τὸν δὲ 
᾿Δλκιμέδοντα Ὀλυμπιονίκην ἐν τῷ Κρονίῳ λόφῳ. 

A 22. Κρόνου λόφῳ: τῇ Ἤλιδι. οἵ δὲ ὅτι ὑπὸ τὸ ὄρος 
ἐκεῖνο Κρόνος ἵδρυται. 

BcDEQ 248. ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλός: καλὸς μὲν ἦν καὶ ὀφϑῆ- 
ναν ὃ ᾿Δλκιμέδων, οὐ κατήσχυνε δὲ τὸ εἶδος τοῖς ἔργοις. 
ἀνεκήρυξε γὰρ τὴν Αἴγιναν τὴν ναυτικὴν κρατήσας καὶ 
νικήσας πάλῃ. 

A 25a. οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων: τῷ τῆς πάλης. 
b. [ἄλλως] τὴν εὐμορφίαν, τὸ εἶδος, οὐ ,“"ατελέγχων. ὁ δὲ 
Ὅμηρος (e 454) ἐκ τοῦ ἐναντίου οὐκ ἄρα σοί ys φρένες 
ἧσαν καὶ εἶδος. 

A 262a. ἐξένεπε: ἀνακηρυχϑῆναι ἐποίησεν. b. [xoi] 
ἀνεκήρυξεν ἑαυτὸν Αἰγινήτην τῇ πάλῃ [καὶ] κρατήσας καὶ 
νικήσας. 6. δολ εχ ἤρετ μον δὲ τὴν Αἴγιναν, ὅτι ναυτι- 
κοὶ οἵ Αἰγινῆται" ὡς καὶ ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ δεύτεροι 
"A9qvaíov εὑρέϑησαν. 

BcbEQ 26d. ἐξένεπε κρατέων: ἐξηγόρευσεν. 6. ἀνεκήρυξε 
τὴν ναυτικὴν Αἴγιναν. Ἡσίοδος (fr. 100, 6): 

οἱ δή τοι πρῶτον τεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας. 
πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσαν νεὼς πτερὰ ποντοπόροιο. 

A 28a. ἔνϑα σώτειρα: ἐν τῇ Αἰγίνῃ ἀσκεῖται ἡ Θέμις 

sch. 24b. lex. Vind. 111, 16: καλὸς ὁ ἀγαϑός. καὶ καλὸς 
ὁ ὡραῖος. .... Πίνδαρος" ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλὸς ἔργω v' οὐ κατὰ 
εἶδος ἐλέγχων. 

20 sch. Nem. 3,21 (p. 179 Ab.) Tzetzes ad Lyc. 176 

1sqq. sch. 21d praec. praem hb 8 λόφῳ] τῷ λόφῳ Ε 
6 1. om. D | ἦν (alt.) B: οὖν CDE om. 0 | καὶ οἵα. ἢ); 7 τὸ εἶδος] 
τοῦτο D 8 Αἴγινα E 10 κατ᾽ εἶδος | τοῦ τῆς πλάνης: b 

11 ἄλλως delevi | συμμορφίαν: b | τοῦ εἴδους b 12.13 γ᾽ 
ἐπὶ εἴδει καὶ φρένες ἦσαν codd. Hom. 14 ἐξέννεπε || καὶ de- 
levi 15 καὶ om. b 19 ἐξέννεπε B || ἐξηγόρευσας et &vewitj- 
ρυξας B 21 δή τοι CDO Tz. sch. Nem.: δ᾽ ἤτοι BEG δ᾽ ητοι b | 
πρῶτον DEGO sch. Nem.: πρῶτοι BC; utrumque codd. Tzetzae || 
ξεῦξαν sch. Nem. || νῆας B || ἀμφιέλσας Ε 22 ϑέσαν cor- 
ruptum; ϑέσσαν r|| νεὼς omnes (etiam 6) 

[7 5 

20 
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ἡ τοῦ ξενίου Ζ΄ιὸς πάρεδρος. ^ b. τουτέστι φιλόξενοί εἰσιν, 
ἴσως διὰ τὸ ἐμπορεῖον εἶναι τὴν Alyiwav. 

280. ἔνϑα σώτειρα Διὸς ξενίου πάρεδρος ἀσκεῖ- BCDEIQ 
ται Θέμις: ἐν ἢ Αἰγίνῃ 7 Θέμις ἡ τοῦ 4ιὸς πάρεδρος 

5 ἀσκεῖται καὶ ᾿ϑρησκεύεται. ἐπαινεῖ δὲ αὐτοὺς ὡς φιλοξέ- 
νους, διὰ τὸ παρὰ τῷ πλῷ κεῖσϑαι καὶ πολλοὺς ὑπο- 
δέχεσϑαι. διὰ τοῦτο εἶπεν ἔξοχ᾽ ἀνϑρώπων, | 6 ἵνα ἐξόχως καὶ BCEQ 

ὑπὲρ πάντας ἀνϑρώπους εἴπῃ τὴν Θέμιν ἀσκεῖσϑαι ἕνεκα 
φιλοξενίας παρ᾽ «Αἰγινήταις" ἐπειδὴ τὸ κεκριμένον τῆς πρὸς 

10 ἕκαστον ἀξίας αὐτοῖς προσμαρτυρεῖ. τοῦτο γὰρ μάλιστα ἀξιώ- 
ματος ἄξιον, τὸ τῶν πλησιαζόντων ἕκάστῳ τὴν πρέπουσαν 
καὶ πρόσφορον ἑκάστῳ ἀποδοῦναι τιμήν. διὰ τοῦτο οὖν 
φησι τιμᾶσϑαι ἐξόχως τὴν τοῦ Διὸς ξενίου Θέμιν. ἐπειδὴ 
ἔνϑα ἂν ἡ πολύ τι καλὸν, ὡς καὶ ἐν Αἰγίνῃ τὸ τῆς φιλο- 

15 ξενίας, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων χρόνον ἢ πλῆϑος ἀν- 
ϑρώπων ἔχοι τὴν ῥοπὴν παραγινόμενον, τοῦτο διακρῖναι 
καὶ δοκιμάσαι ὀρϑῷ λογισμῷ καὶ προσήκοντι, ἵνα ἑκάστῳ 
τὸ πρέπον παράσχῃ καὶ κατὰ καιρὸν, δύσκολόν ἐστι καὶ 
δυσανταγώνιστον᾽ ὕπερ Αἰγινῆται ὑπὲρ πάντας κατώρϑωσαν. 

20 29a. πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις: ᾿Δσκληπιάδης ἀντὶ BCDEQ 
τοῦ τιμᾶται πρὸς τοῦ ξενίου Ζιός. ^ b. τουτέστι φιλόξενοί 
εἰσιν. ἴσως διὰ τὸ ἐμπορεῖον εἶναι τὴν Aiywav: | ὅϑεν τὸν BCEQ 
ἐπὶ μεταβολῇ φόρτον Δἰγινητικὸν ἔλεγον καὶ τοὺς παντο- 
πώλας Αἰγινοπώλας. 

23 EM 28,10. Hes. Αἰγειναῖα. Strab.8,376. Append. prov.1,7 

2 διὰ V (cfr. 22): δὲὴ 3 zhióg —4 Θέμις (pr.) om. CQ ξενίου 
— Θέμις om. DE 4 Αἰγίνῃ) ἐν A v 6 τὸ BC?DO: τῷ 
C'E || παρὰ] περὶ ἢ 9 κεχριμένον Β: κεκριμμένον Ε κεκρυμ- 
μένον Οθν | τῆς C: καὶ 10 αὐτῷβ 11 τὸ BC: τε E co (|| 
ἑκάστῳ CEO: ἕκαστον B 12 ἑκάστῳ om. Cüv 14 ἢ om. B 

15 πλείστων CE || χρόνον — ἀνθρώπων om. €; àv99. χρόνον 
vix sanum 16 ἔχοι BE: ἔχει Cv. ἔχῃ Ob Ι τὴν om. B || παρα- 
γινόμενον E: -μένην Ü. -γενόμενον ἂν Thuc gne Bb 17 o- 
κιμάσαι CG0: δοκιμᾶσϑαι Β προδοκιμάσαι E || ἑκάστοις B 
18 καὶ (pr.) om. E 20 ἄλλως praem. 06 1. om. € I Θέμις om. 
DQ || 4σκλ. δὲ τὸ ἀσκεῖται ἀντὶ τοῦ τιμᾶται, οτα. 21 πρὸς — Zióg C 

23 μεταβολῇ CE: μεταβολῆς Βθν | τοὺς b: τὰς BCE τὸ GO 
16* 
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BcpEQ 9508. ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων: ἵνα βεβαιώσῃ τὸ ἐξόχως, ἐπά- 
BCEQ ye ἔνϑα γάρ τι πολύ ἐστι καὶ ῥοπὴν ἔχει μεγάλην. | ὡς 

καὶ ἐν Αἰγίνῃ τὸ τῆς φιλοξενίας. τοῦτο ὀρϑῇ διανοίᾳ καὶ 
ἀσφαλεῖ κεκριμένως εἰπεῖν μὴ ἔξω τοῦ προσήκοντος, ἀλλ᾽ 
εὐκαίρως. δύσκολόν ἐστι καὶ δυσπαλές. ss3BCDEQ 

2 9 / e M ^ ὯΙ * ἢ 
A 30b. ἔξοχ ἀνθρώπων: ὕπου γὰρ ἂν T πολὺ καὶ 
πολλαχοῦ ῥέπειν δυνάμενον. δυσχερές ἐστι κατὰ τρόπον προ- 
νοῆσαι. τοῦτο δέ φησιν, ὅτι φιλόξενοι ὄντες μετὰ κρίσεως 
παραδέχονται τοὺς ἀφικνουμένους. c. ἄλλως" γνωμικόν 
ἐστι τὸ λεγόμενον. τείνει δὲ εἰς τὸν περὶ φιλοξενίας τῶν 

, - , , ᾿ - SM 1 5 * r1 
Αἰγινητῶν λόγον. σημαίνει δὲ τοῦξο᾽ ἡξον ΣΘΑΙ Mii o 
πολλαχῆ ῥέπειν δυνάμενον, περὶ τοῦ τοιούτου προνοῆσαι 
κατὰ τρόπον καὶ οἰκονομῆσαι καὶ κατορϑῶσαι δυσχερὲς τοῖς 

M » H 3 » δ - 9 e 1 
πολλοῖς. οὔκ εἰσιν ovv ἄξενοι oí Δἰγινῆται, οὐδὲ μὴν 
ἄνδρα ἀκρίτως παραδέχονται, ὡς ἡ Πηνελόπη (υ 182)" 

ἐχπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνϑρώπων 
χείρονα, τὸν δέ τ᾽ ἀρείον᾽ ἀτιμήσασ᾽ ἀποπέμπει. 

ἃ. δύναται τὸ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπον κατὰ τοῦ ὄχλου τί- ὁ χ 
ϑεσϑαι᾿ ἐν 1 πόλει ἐστὶν ὄχλος. ἐν ταύτῃ τὸν κατοικοῦντα 
τῶν συμφερόντων τι νοῆσαι χαλεπόν ἐστιν᾽ [ἀπὸ] ἀκριβοῦς 
γὰρ διανοίας ἔργον ἐστὶ τουτέστι τοῦτο. οὕτως ἐπλήϑυναν 

" 3 - ec , 2 - , Q. er of Αἰγινῆται ὡς ut μυριάδας οἰκετῶν κτήσασϑαι, ὥς φη- 
σιν ᾿Δριστοτέλης (fr. 472 R.). — e. ἐπαινεῖ δὲ τοὺς «Αἰγινήτας 
ὅτι πάντας δεχόμενοι ἐξαιρέτως τοὺς ἀγαϑοὺς ἔχουσιν. 

A 801. ὕ,τε γάρ: πολλοὺς ξένους παραγίνεσϑαί φησιν εἰς 
Αἴγιναν καὶ δυσχερὲς ὁμοῦ πολλῶν ὄντων διαγινώσκειν τοὺς 
Αἰγινήτας, χρηστὸς τίς ἢ τίς φαῦλος" καὶ ὅμως τοσούτους 

21 Athen. 6, 212 ἃ 

1 τὸ] καὶ τὸν 2 ῥοπὴν ἢ: τροπὴν | ἔχοι E — 4 ἀσφαλεία 
ΠΝ] μόν urine CEG: κεκρυμμένως ἃ κεχρημένος Βν κεχρημένον 
Beck ἢ || {τι πολὺ Schroeder 7 ῥέπειν ego: ῥέπει" ἢ 
10 δὲν Mm 10): om. A || φιλοξενίας V: ξενίας Α 11 πολλὰ À 
prave: τι πολὺν 18 xol κατορϑῶσαι B (245,13): κατορϑῶν À 

15 ἄνδρα om. V; ft. πάντα 16 ye V: ve A. 17 δέ τ᾽ ἀρείον᾽ 
Hom.: δὲ ἕτερον | ἀτιμάσασα 18 πολλὰ 19 ὄχλος Υ: πόλις À 

21 τουτέστι corruptum; ft. ποιῆσαι 26 δυσχερῶς ὃ 

τι 
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ὑποδεχόμενοι περὶ τοὺς ἀγαϑοὺς μᾶλλον ἐσπουδάκασιν. —g. τὸ 
δὲ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπον, τὸ γένος τῶν ἀνϑρώπων. τὸ 
δὲ δυσπαλὲς ἀπὸ τῶν δοράτων ἔχει τὴν μεταφορὰν, καὶ 
τὸ ῥέπειν ἀπὸ τῶν ἱστάντων ἐπὶ ζυγοῦ. ὅταν γὰρ τὸ ἐν 

5 τῷ ξυγῷ ἐλαφρὸν 95 εὐχερὲς τὴν ἰσότητα γνῶναι" ἐὰν δὲ 
Mj »-- A e *, βαρὺ, δυσχερέξ. ^ h. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν. ὅτι εἰς 

€ , , , 1 M A Mi M] [a4 

ὑπερβολήν εἰσι διακρίνειν τὸ καλὸν καὶ τὸ δυσχερὲς, ὕπερ 
καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπὸν νομίζξεται. 

801. ὅ,τι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέποι: γνωμικόν BCDEQ 
, » L! 4 M 

10 ἐστε τὸ λεγόμενον, συντείνει δὲ sig τὸ περὶ φιλοξενίας τῶν 
- 1 ΡΞ " D ' μ᾿ 5 1 

Αἰγινητῶν. σημαίνει δὲ τοῦτο. Omov yüp Gv q T πολυ 
καὶ πολλαχοῦ ῥέπειν δυνάμενον, περὶ τοῦ τοιούτου προ- 
νοῆσαι καὶ κατὰ τρόπον οἰκονομῆσαι καὶ κατορϑῶσαι δυσ- 

^ ^ * : 

χερὲς Toig πολλοῖς γίνεται. — k. οὐκ εἶναι οὖν φησιν ἀξέ- BCE 
15 vovc τοὺς Αἰγινήτας καϑάπαξ. οὐδὲ μὴν ἀκρίτως ὑπο- 

δέχονται τοὺς παραγινομένους οὗτοι πάντας, ὡς ὁ Τηλέμαχός 
φησιν ἐπὶ τῆς Πηνελόπης (v 131) 

τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ. πινυτή πὲρ ἐοῦσα᾽ 
ἐμπλήγδην ἕτερον γε τιμᾷ. 

0 1. δύναται [οὖν] τὸ πολὺ ἐπὶ τοῦ ὄχλου τίϑεσϑαι τοῦ ἐν 
τῇ πόλει, οἷον" ὕπου ἐστὶν ὄχλος, ἐνταῦϑα τὸν κατοικοῦντα 
ὄχλον τῶν συμφερόντων τι νοῆσαι χαλεπόν ἐστιν. ἀκριβοῦς 
γὰρ διανοίας καὶ ἠρεμούσης καὶ ὀλίγων ἀνδρῶν τὸ ἐπὶ τοι- 
αὐτὴν ἐνεχϑῆναι κρίσιν. πλήϑειν γὰρ ἀνδρῶν οὕτω φασὶ τὴν 

95. “Ἄϊγιναν ὡς εἶναι ἐν αὐτῇ μζ΄ μυριάδας οἰκετῶν. siBCDE 
33a. τεϑμὸς δὲ νόμος. κρίσις. δόγμα. δόκησις. Q 

b. ἁλιερκέα δὲ χώραν τὴν Alywav' νῆσος γάρ. s:Q 
336. τεϑμὸς δέτις ἀϑανάτων: ἔτι πρὸς τὰ δεδηλω- A 

μένα τείνει περὶ τῆς εἰς τοὺς ξένους αὐτῶν εὐεργεσίας" 

3 Eust. IL 674, 12 (?) 

2 ῥέπον scripsi: ῥέποι A (τὸ δὲ (ὅ,τι) πολὺ ... ῥέποι b) 
o ἢ  ?98qqQ. sch. 30 1—1 var. lect. CD fere omisi 18 τρό- 
πον] νόμον E || κατορϑῶσαι B: κατ᾽ ὀρϑὸν (C)DEQ 14 τοῖς 
om. E || γίνεται) ἀεὶ γίνεται ν 1 ἀκριβῶς Ε 16 παραγεένομ. 
CE 20 οὖν B: δὲ CEQO om. A; seclusi 26 sch. 33a etiam 
in U, sed post 33d 
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φησὶ γὰρ ὅτι νόμος τις xol ϑεῶν ϑέμις καὶ ταύτην τὴν 
χώραν παντοδαποῖς ξένοις ἔστησε κίονα ϑεῖον καὶ ἔρεισμα. 

.CcDEQ — 33d. τὸ σημεῖον, ὅτι τεϑμὸν νῦν τὸ δόγμα καὶ τὴν 
δόκησιν εἴρηκε. 6. τὸ δὲ σαφὲς οὕτω᾽ ϑεσμὸς δέ τις καὶ 
δικαία κρίσις τῶν ϑεῶν καὶ ταύτην τὴν τῇ ϑαλάττῃ περι- 
τετειχισμένην Αἴγιναν τοῖς πανταχόϑεν᾽ ἐπιφοιτῶσι ξένοις 
βάϑρον ὥσπερ καὶ ἔρεισμα ϑεῖον ἐνομοϑέτησεν. so 

A 37a. ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος: ὁ δὲ ἐπιὼν χρόνος 
μὴ κάμοι διαφυλάσσων αὐτοὺς ἐν φιλοξενίᾳ. 

BCDEQ 8170}. ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος μὴ κάμοι: μήποτε 
οὖν ἐν παντὶ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ λίποι τὸ τοιοῦτον. μηδὲ 
κάμοι αὐτὸς ὁ χρόνος τοῦτο πράττων. ἔστι δὲ τοῦτο μέσον 
παρεμβληϑέν᾽ ἐπεὶ ὴ ἀκολουϑία᾽ κίονα δαιμονίαν 4ωριεῖ 

|BDEQ λαῷ, καὶ τὰ ἕξῆς ἵν᾽ A τὴν Alywav τὴν χώραν͵ | ἥτις 
ἐστὶ κίων τῶν ξένων, ἡ κρίσις τῶν ϑεῶν ὑπέστησεν, ὑπὸ 
τοῦ Δωριέως λαοῦ βασιλευομένην μετὰ τὸν Αἰακόν. 

A 39a. ΖΔωριεῖ λαῷ: τοῖς Αἰγινήταις. οἵ γὰρ ἀπὸ 4ώ- 
ρου ᾿Δργεῖοι ᾧκισαν Αἴγιναν, ἡγουμένου αὐτῶν τοῦ στόλου 
Τριάκοντος. 

BCDEQ — 39b. Ζωριεῖ λαῷ: ὅτι [of] μετὰ τὴν «Αἰακοῦ βασι- 
λείαν Δωριεῖς τῆς Αἰγίνης ἐκράτησαν. Αἰακοῦ γὰρ καὶ 
Ψαμάϑης Νηρηίδος Φῶκος ἐγένετο. τοῦτον ὡς νόϑον 
ἀδελφὸν ἀπέκτειναν Πηλεὺς καὶ Τελαμὼν, καὶ φεύγει ὃ μὲν 
εἰς τὴν Θεσσαλίαν τὴν καλουμένην Φϑίαν, Τελαμὼν δὲ εἰς 
τὴν Σαλαμῖνα. καὶ τελευτήσαντος οὖν τοῦ «Αἰακοῦ ἔρημος ἡ 

25— p. 247,3 cfr. Tzetzes ad Lyc. 176 (p. 450 Μ.). 1d. Chil. 
VII 319 

2 ἔστησε 8 τὸ σημ. ὅτι] om. D τὸ σημ. y ὅτιν 4 οὕτω] 
οὕτως ἔχει Qv || δὲ (alt.) om.v 7 ἐνομοϑέτησαν DEv 8 δ᾽ ἐν- 
παντέλλων 10 μὴ κάμον om. CD 11 ἐν] ἐν τᾷ CD || τοι- 
οὕτοβν — 13 “ωρεῖ E 1ὅ ἡ] ἣν Bv 16 | βασιλευομένην Dhb: 
βασιλεύοντος" μενοι ἦν Ε βασιλεύοντος μὲν ἦ ἤν 6 βασιλεύοντος Βν 

18 ᾿4ργεῖοι ego, Schroeder: "Aoysíiov || ὥκησαν: Schroeder || 
ἠγουμέν(ου) | αὐτῶν A**: ναυτῶν AP 19 Τριάκοντος ego ex V: 
τριάκοντα 20 “ωρεῖ Ε ] οἱ om. C, recte — 22 ἡρωίδος D νηρί- 
δος Ε 28 ὁ μὲν ΒΕ: ὁ μὲν Πηλεὺς σθῦν 24 τὴν (pr.). BE: 
om. CDOQv || Θετταλίαν BQ 25 καὶ τεῖ. οὖν Ε: τελ. οὖν Β 
καὶ τελ. CD καὶ τελ. δὲ Q. Ft. xol rs. γὰρ | τοῦ om. B 

20 
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νῆσος περιελείπετο βασιλέως. ἐν τούτῳ Τριάκων τις Aoyelog 

συλλέξας πλῆϑος ᾿Αργείων (of δὲ ᾿Αργεῖοι τοῦ 4ωρικοῦ γέ- 
νους) εἰς τὴν AVywav ἦλϑον καὶ κατῴκησαν. | καὶ οὕτως BCEQ 

ἔδοξε μετὰ τὸν Αἰακὸν ἀποταμιεύεσϑαι τοῖς Δωριεῦσιν ἡ 
τῆς Αἰγίνης ἀρχή. 

418. τὸν παῖς ὃ Λατοῦς: ἰδίως φησὶν ὁ Δίδυμος A 
καὶ τούτοις χρήσασϑαι τὸν Πίνδαρον τὸν γὰρ Ποσειδῶνα 
καὶ ᾿Δπόλλωνα εἰς τὴν τοῦ τείχους κατασκευήν φησι τὸν 
«Αἰακὸν προσλαβεῖν. καὶ τὸν λόγον ἀποδίδωσί, φησιν, ἵνα 

10 διὰ τούτου τοῦ μέρους {τοῦ ὑπὸ Αἰακοῦ οἰκοδομηϑέντος 
ἁλώσιμος γένηται ἡ Ἴλιος. παρ᾽ οὐδενὶ δὲ πρεσβυτέρω Πιν- 
δάρου ἡ ἱστορία ὁ δὲ Εὐφορίων φησίν (tr. 58 M.) 

σι 

ἦ γὰρ δὴ Φοῖβός τε Ποσειδάων τ᾽ ἐκάλεσσαν 
“Αἰακὸν, οὐκ ἀβοήϑητα περὶ κρήδεμνα δέμοντες. 

15 41b. τὸν παῖς ὃ Δατοῦς: ὅντινα Αἰακὸν ὃ ᾿4πόλ- BCDEQ 
Àov καὶ ὁ Ποσειδῶν, μέλλοντες τὸν στέφανον καὶ τὺ τεῖχος 
τῆς Ἰλίου κατασκευάζειν, “συνεργὸν εἵλοντο καὶ συλλήπτορα. 
τούτους γὰρ κατεδίκασεν Ó Ζεὺς πρὸς τὴν τειχοποιίαν ὑπηρε- 
τῆσαι τῷ “αομέδοντι, ἐπειδὴ ἐπεβούλευσαν αὐτῷ εἰς τὴν 

30 βασιλείαν ἠθέλησαν γὰρ αὐτὸν μεταστῆσαι, ὡς καὶ Ὅμηρος 
μνημονεύει (.4 399): 

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι, 
Ἥρη v' ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Φοῖβος AnóÀiow, 

οὐχ ὡς ἔνιοι, καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 
25 42a. εὐρυμέδων: μεγάλως βασιλεύων. Q 

18 sch. A Α 399. sch. BT 4 400. sch. T Φ 444 

1 βασιλέως ἐν τούτῳ om. D || ἐν τούτῳ CE: ἐν τούτοις Bv 
om. ἃ 8 ἦλϑε καὶ κατῴκησεν Heyne obss. ad Apoll. p. d 
(κατῴκισεν C. O. Müller Aegin. p. 48, g). 9 (προσλαβεῖν A) | 
καὶ --- φησιν om. b; cfr. Lehrs Ρ.1} φηζσὶν)" φη(σὶν) Α (dittogr.) 

11 7 Ἴλιος] ὁ ἥλιος A** 13 ἢ γὰρ δηίφοβός τε: Gerhard 
14 ἀβόητα περὶ Mommsen suppl. p. 104 ἀβοήϑητοι, om. 

περὶ ἢ ἀβοητὶ πατρὸς Meineke ἀβοηϑὶ πόλιος Lobeck Aglaoph. 
p. 287c (nam πρὸς, non περὶ Red.) || δεμόντες 18 τοιχοπ. E 

23 "Hom τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων om. B 
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A 42b. ἐπὶ στέφανον: στέφανον τείχεος περιφραστικῶς 
τὸ τεῖχος. 

L| , LE - M ^ . 

BCEQ 420. ἐπὶ στέφανον τεῦξαι: μεταφορικῶς τὸ τεῖχος 
στέφανος γὰρ ὥσπερ τῶν πόλεων τὰ τείχη. καὶ ᾿Αἀνακρέων 
(fr. 12)" νῦν ὁ᾽ ἀπὸ μὲν πόλεως στέφανος ὄλωλεν. 

BEQ 448. ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον: αὐτὸ, τὸ τεῖχος. 
BDEQ b. otro: [δὲ] συνεργὸν εἵλοντο τὸν Αἰακὸν, ἐπειδὴ ἦν αὖ- 

τῷ πεπρωμένον, τῷ τείχει; “πολέμου γενομένου πυρὶ κατα- 
φλεχϑῆναι πολλῷ. οὐ γὰρ ἣν δυνατὸν ἁλῶναι αὐτὸ, εἰ τὸ 

B(C)DEQ πᾶν ἔργον ἦν ϑεῶν. — c. ἄλλως᾽ ὅτι πέπρωτο δορυάλωτον 
γενομένην τὴν πόλιν ταύτην ἐμπυρισϑῆναι, διὰ τοῦτό φησι 

- “ τὸν Ποσειδῶνα καὶ τὸν ᾿Απόλλωνα εἰς τὴν τῆς ᾿Ιλίου τεί- 
» Α τ ᾿ ' RENE RE | 9 “ , χισιν προσλαβεῖν τὸν Αἰακὸν, διὰ τοῦ ὑπ΄ αὐτοῦ οἰκοδο- 

μηϑέντος ἵνα ἁλώσιμος γένηται καὶ μὴ διὰ τοῦ ὑπὸ τῶν 
ϑεῶν. 

A 444. πεπρωμένον: ὅτι πεπρωμένον ἦν δοριάλωτον 
γενηϑεῖσαν τὴν Ἴλιον ἐμπυρισϑῆναι᾽ ὅπως κατὰ τὸ τοῦ 
Αἰακοῦ ἔργον ἁλῴη τὸ τεῖχος, καὶ μὴ κατὰ τὸ τῶν ϑεῶν. 

Q 47. λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν: ἀντὶ τοῦ ἐμπυ- 
ρισϑῆναι. 

A 488. γλαυκοὶ δὲ δράκοντες: ἀκαταλλήλως εἶπεν" 
ἔδει γὰρ εἰπεῖν᾽ γλαυκοτέρων δὲ δρακόντων εἰσαλλομένων, 
οἵ B' κάπετον, εἷς δὲ ὄρουσε βοήσας. τὸ δὲ σχῆμα ὅμοιον 
τῷ οἱ δὲ δύο σκόπελοι (μ 73). 

BCDEQ — 48b. γλαυκοὶ δὲ δράκοντες: φοβεροί. 6. ὁ δὲ 
νοῦς" ἐπειδὴ οὖν ποτε ἐκτίσϑη τὸ τεῖχος, εὐθέως καὶ παρα- 

23 Eust. Od. 1718, 52 

8 ἐπιστέφανον BE(Q) || τὸ τεῖχος] τὰς ἐξοχὰς τοῦ τείχους € 
4 στέφανοι ῶν στεφάνη Ὁ 5 νῦν δ᾽ om. Ὁ 6 πεπρω- 

μένον om. ἃ 7 δὲ BÜüv: om. E γὰρ D. Seclusi 8 γινομ. 
E 10 τῶν ϑεῶν DOb || πέπρωται CDO || δοριάλωτον B** 
11 ταύτην τὴν z. Ὀ6 || φησι BD: φασι Εθν 12. 18 τείχισιν 
BCO: τείχησιν DEv 13 τὸν Αἰακὸν Qv: καὶ τὸν Ai. (C)D 
om. BE 14 μὴ om. E 16 1] πεπρωμένη (πε add. p. c.) 

22 ft. γλαυκωπῶν || εἰς ἀλλομ. 23 ὄρουσε] cs ex corr. 
26 φοβεροί om. CD | δὲ om. D ὁ δὲ νοῦς om. 
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χρῆμα τρεῖς δράκοντες ἐφάνησαν. ὧν oí uiv δύο βουλό- 
μενοι εἰσελϑεῖν διὰ τοῦ πύργου εἰς τὸ ἐντὸς κατέπεσον καὶ 
ἀπέϑανον, ὁ δὲ εἷς δράκων εἰσῆλϑε μετὰ συριγμοῦ καὶ 
βοῆς. δηλοῖ δὲ τὴν ἅλωσιν τὴν τότε γενομένην" oí γὰρ 

5 ἐπιόντες πολέμιοι εἰώϑασιν ἐφορμᾶν ἅμα βοῇ. ἀ. ἔδει εἰ- BCEQ 
πεῖν᾽ γλαυκῶν δὲ δρακόντων εἰσαλλομένων τριῶν, οἵ δύο μὲν 
κατέπεσον, ὁ δὲ εἷς ἀνόρουσε. τὸ σχῆμα Ὁμήρου (μ 78)" 

οὗ δὲ δύο σκόπελοι, ὃ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει. 5868 

48e. κτίσϑη νέον: οἱ μὲν νεωστὶ κατασκευασϑὲν, of HQ 
10 δὲ ἀντὶ τοῦ εὐϑύς. 

49a. εἰσαλλόμενοί γε τρεῖς: κτισϑέντος. φησὶ, τοῦ A 
τείχους τρεῖς εἰσεπήδησαν δράκοντες, ὧν τοὺς δύο ἀπο- 
ϑανεῖν., τὸν δὲ ἕτερον ἕνα περιγενέσϑαι καὶ εἰσελϑεῖν. 
b. ἐπειδὴ τρεῖς oí κατασκευάζοντες οἵ μὲν οὖν τῶν ϑεῶν 

15 ἀπέϑανον, ὁ δὲ τοῦ Αἰακοῦ εἰσῆλϑεν. 
ὅ0. (κάπετον:) κατέπεσον. pe! 
51. ἀτυξόμενοι: ἢ ταραττόμενοι᾽ Ὅμηρος (Z 468) A 

πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχϑείς᾽ ἢ παρὰ τὴν ἄτην, τουτέστιν 
ἐν ἄτῃ ἐγένοντο᾽ ἀπέϑανον γὰρ πεμέοι πότεμος. 

:) 052a. εἷς δ᾽ ὄρουσεν: δύο μὲν δράκοντας ᾿Δ4χιλλέα καὶ A 
Αἴαντα᾽ ὃ δὲ περιγενόμενος ᾿Αχιλλέως υἱός. 

52b. βοάσας: x«9' ὃ μέρος ὠκοδόμει ὁ Αἰακὸς, εἰσῆλ- A 
9ev ὃ δράκων, δι᾽ οὗ οἵ Ἕλληνες εἰσῆλθον διὰ τοῦ δου- 
ρείου λυσάντων αὐτῶν τῶν Τρώων. 

3) — 0388. ἔννεπε δ᾽ ἀντίον: οὐχ ὑπερέϑετο στοχάσασϑαι, Α΄ 

17 sch. BT Z 468. EM 168,15. Hesych. Ap. soph. 46, 22 
18 Orion. 11,17. Eust. Il. 623, 35. 1007,20. Hesych. s. v. 

3 δράκων om. BC 4 τὴν αὐτοῦ γενησομένην Ὁ ἣν τότε 
γενομ. E τὴν τότε γινομ. D; ft. τήν ποτε γενησομένην 1 ὁ δὲ 
εἷς B: εἷς δὲ ΕΘ (ὁ — ἀνόρουσε om. C) | ἀνόρουσε B: εἰ ὄρουσε 
E εἰσώρουσε ἢ ἐνόρουσε ἢ || τὸ δὲ σχ. Ὁμηρικόν Cb || Ὅμη- 
ρος Ε 8 δὲ δύο Hom.: μὲν δύο codd. r δύο μὲν Oxon. 
11 εἰς ἀλλόμ. 18 παρὰ ego: περὶ 19 ἀπέϑ. γὰρ (χιλλεὺς 
καὶ Αἴας, πεζριεγένετο δὲν Νεοπτόλεμος Sybel Herm. 5, 208 
ἀπ. γὰρ πεπρωμένῃ οἱ ἀμφότεροι cj. Schroeder; alia vid. ap. 
Mommsen. suppl. p. 106 20 "Agi (£o); ft. Ἀχιλλέα (λέγειν 
21 Ayu£og 22 βάσας A* 23 c(ov) 
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ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίας ὁρῶν εἶπε πρὸς τὸν Αἰακὸν ὁ Anóliov 
ὅτι κατὰ τὰς σὰς ἐργασίας ἁλίσκεται" οἷον ἁλώσιμόν ἐστιν. 

ὅμοιον τῷ ( 116): of τοι βίοτον κατέδουσιν" οὐδέπω γὰρ 
πάρεισιν οὗ μνηστῆρες ὅτε ἐμαντεύσατο ὃ Ὀδυσσεὺς. ἀλλὰ 
ἀντὶ τοῦ κατέδονται κατέδουσιν εἶπεν. 

ΟΌΕΗ0 — 583b. ἔννεπε δ᾽ ἀντίον δρμαίνων: φροντίζων καὶ 
τὴν διάνοιαν ἐφιστάς. c. ó δὲ λόγος" οὐχ ὑπερέϑετο στοχά- 
ξεσϑαί, go , ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίου δρῶν ἔτι εἶπεν. ἃ. ὡς 
δὲ συνέβαλε τὸ σημεῖον. καὶ οἰκείως ἔννεπεν᾽ οἵ προσ- 

5 

^ A A € , , 3 - , 

βαλοῦντες κατὰ τὰ ἡμέτερα τείχη ἀπολοῦνται καϑάπερ οἵ τὸ 
DEHQ δύο δράκοντες᾽ | Ó δὲ κατὰ τὸ Δἰακοῦ τείχισμα ἐλϑὼν δρά- 

κῶν κρατήσει, τουτέστιν οὗ προσβαλοῦντες κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ 
CDEHQ μέρος᾽ | ὥστε ἀπὸ τῶν τριῶν, ἐπειδὴ τὸ τρεῖς ἀρχὴ πλή- 

ϑους ἐστὶ, τὸ πλῆϑος τῶν ᾿Αχαιῶν εἰς σημείωσιν ἦχϑαι. 
6. τινὲς δὲ εἰς τὸ ἐγγὺς ἔτι τὸ αἴνιγμα ϑέλουσιν ἄγειν. 

BCDEQ | ἐπειδὴ γὰρ of δράκοντές εἰσι τρεῖς, ὧν δύο ἀπέϑανον, 
εἷς δὲ εἰσῆλϑεν, ἀνάγει πρὸς τοὺς ἐξ Αἰακοῦ καὶ λέγει" 
Τελαμὼν καὶ Πηλεὺς ἀδελφοί, δύο τούτων παῖδες προσ- 
βαλοῦσι uiv, ἀπολοῦνται δὲ. Αἴας καὶ ᾿Δχιλλεύς᾽ ὃ δὲ εἷς 
Neomróleuog, ὃς xol ἐντὸς τῆς πόλεως ἐγένετο, οὗτος κρα- s 
τήσει τῆς πόλεως ὥστε τὸ ἀνάλογον σώξεσϑαι καὶ δράκοντι 
τῷ εἰσελϑόντι καὶ σωϑέντι. 618 

BCEQ 53f. δρμαίνων: διαλογιζόμενος. διανοούμενος. 
g. εἶπε δὲ ὃ 4mólÀov, ἐναντίον καὶ ἀδέξιον ϑεασάμενος τὸ 
γεγονὸς τέρας. 

2 ante ἐργασίας ras. c corr. (in scrib.); fuit ft. περγαμ 
3 of τοι Hom.: οὔτοι ἃ παρῆσαν V (251, 9) 6 ἔννεπε δ᾽ om. 
ἂν 7 ὃ δὲ λόγος Qv: ὃ δὲ λέγει DEH ὁ δὲ € 8 ἐξ ἐναν- 
τίου CD*PH: ἐξ ἀντίου Ε ἐξεναντίον Qv. ἐξ ἐναντίας Ab || ὁρῶν 
ἔτι] ὁρμῶν ἢ Beck, b || εἶπεν] cetera seq. ὅδο; cfr. 53a 9 ovvé- 
βαλλε E || οἰκείως corruptum ; ft. εὐθέως || ἔννεπεν EQ: ἔνεπεν 
CHv ἔννεπεν ὁ ᾿Απόλλων D 10 ἀποσοβοῦνται C 11 τὸ 
Ηθν: τοῦ DE 12 προσβαλοῦντες Ε: προσβαλόντες θθν zooc- 
PE H 15 τινὰ Ε | τοὺς ἐγγὺς τὸ «iv. ἔτι ἂν J ἐγγὺς] 
ft. ἐγγύτερον 16 ὧν οἱ δύο Bv 17 ὁ δὲ εἷς Bv | ἀνάγει -- 
λέγει B: λέγεται δὲ (om. ἀνάγει -- καὶ) 18 δύο ἀδ. ἃ δύο 
ἀδ. δύο v 19 ἀπολεῖται E || Αἴας δηλονότι καὶ v || Ἀχιλεύς B 

21 καὶ — 22 σωϑέντι om. D 28 ἄλλως praem. Cv 
24 ἀδέξιον] ἄδοξον Bv 

» e 
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55a. Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς: Πέργαμος, ἡ ἀκρόπολις. 8(C)0Q 
Ὅμηρος (Ε 446) Περγάμῳ εἰν ἱερῇῆ., ^b. ἀποστρέφει δὲ 
τὸν λόγον πρὸς Αἰακόν᾽ ἡ πόλις δὲν ὦ ἥρως «Αἰακὲ. τῶν 
Τρώων εὐάλωτος γενήσεται κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν σῶν 

5 χειρῶν, ὡς ἐμοὶ τὸ σημεῖον τὸ γεγενημένον ἐκ τοῦ Διὸς 
δηλοῖ. c. ἄλλως᾽ κατὰ τὰς σὰς ἐργασίας ἡ Πέργαμος ἁλίσκε- BEQ 
ται οἷον ἁλώσιμος ἔσται" | ὅμοιον τῷ (λ 115)' of τοι βίο- BcEQ 
τον κατέδουσιν, ἀντὶ τοῦ καταβρώσονται. οὐδέπω γὰρ παρ- 
ἦσαν οἵ μνηστῆρες ὅτ᾽ ἐσφαγίαξεν ὁ Ὀδυσσεὺς, ἀλλὰ ἀντὶ 

10 τοῦ κατεδοῦνται κατέδουσιν εἶπε. 
ὅ7. φάσμα τὸ φάντασμα καὶ σημεῖον. εἴρηται δὲ παρὰ CEQ 

τὸ φαίνειν καὶ δηλοῦν. 
ὅ9. ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις: συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν 

«Αἰακόν᾽ πρῶτοι γάρ εἰσιν οὗ περὶ Πηλέα καὶ Τελαμῶνα, 
15 δεύτεροι δὲ ᾿Αχιλλεὺς καὶ Αἴας τούτων ὄντες υἱοί" τρίτος 

δὲ ΝΝεοπτόλεμος᾽ συγκαταριϑμουμένου δὲ καὶ Αἰακοῦ γίνεται 
τέταρτος. σὺν Ηρακλεῖ δὲ ἐστράτευσε καὶ Πηλεὺς, οὐ μόνος 
Τελαμὼν, ὡς καὶ Εὐριπίδης φησὶν ἐν ᾿ἀνδρομάχῃ (196 sqq.) 
Mel ὅτι μόνος Τελαμών. συγκαταριϑμούμενος οὖν τέταρ- 

30 τὸς Νεοπτόλεμος. πρώτοις οὖν τοῖς περὶ Πηλέα πολε- 
μήσασι, “τετάρτοις Νεοπτολέμῳ, συναριϑμουμένου καὶ 4ἱ- 
ακοῦ, εἰ καὶ μὴ ἐμαχέσατο. 

60a. πρώτοις ἄρξεται καὶ τετράτοις: ἰδίως κατὰ BCDEQ 
τὴν φράσιν οὐ τῷ αὐτῷ ἀρυϑμῷ κέχρηται. ὅτε μὲν γὰρ λέγει 

» 

1 sch. 41 508. Ap. soph. Hesych. 11 Hesych. 17 sch. 
Eur. Andr. 796 

2 “Ὅμηρος — ἱερῇ om. ἢ ἐν Β5Ὸ 8 ὦ et Αἰακέ om. DO 
δὲ ὦ ἥρως om. C 5 χερῶν ΒΟ [| σημεῖον τὸ ΒΕ: σῆμα D σῆ- 
μα τὸ co 6 ἄλλως BO: Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς E 1 τᾷ 
BCO: τὸ E || of τοι E: βίου τοι B ἦτοι COv || βίοτον B(C)0: βί- 

διον E 8 καταβράσονται E 9 ὁ 'O8.] om. E ὁ 47 0 || ἀλλὰ 
(C)EQ (ut A): om. B (10 κατεδοῦνται, ommes) 11 misuse] 
φάσμα: φάσμα λέγει Q b || καὶ σημεῖον CE: τὸ σῆμα Q || δὲ om. 

16 ᾿4χιλεὺς 171 μόνος] ς ex corr. 21 Νεοπτολέμου: b 
22 ἐμαχ σσατο 28 πρώτοισιν Dv || καὶ τετρ. om. Q || τετάρ- 
τοις E || ἰδίως] ὁμοίως ἃ 24 λέγεται E 
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, ? € , } er Mi , 

πρώτοις, OU συγκαταριϑμεῖται Αἰακὸς. ὅτε δὲ λέγει τε- 
τράτοις. συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν Αἰακόν. πρῶτοι μὲν 
οὖν εἰσιν oí περὶ Πηλέα καὶ Τελαμῶνα, δεύτεροι δὲ ᾿᾽Δχιλ- 
λεὺς καὶ Αἴας, τρίτος δὲ ὁ Νεοπτόλεμος" συγκαταριϑμου- 
μένου δὲ τοῦ Αἰακοῦ γίνεται τέταρτος. στρατευομένου εἰ 
δὲ μεϑ᾽ Ἡρακλέους ἐπὶ τὸν “αομέδοντα Πηλεὺς (xoi Τελα- 

1 * P! b * .| M] LL , 

μὼν» κατὰ τὸν Πίνδαρον, κατὰ δὲ τοὺς ἄλλους μόνος 
Τελαμών. δεύτεροι δὲ ποιοῦνται στρατείαν μετ᾽ ᾿Δγαμέμνονος 
᾿Αχιλλεὺς καὶ Αἴας" μετὰ δὲ ταῦτα Νεοπτόλεμος στρατεύσας 
αἱρεῖ τὴν Ἴλιον. τὸ σημαινόμενον οὖν ἐστι, πρώτοις τοῖς 

4 , , A] - , 

περὶ ΠὨηλέα, τετάρτῳ δὲ τῷ Νεοπτολέμῳ συγκαταριϑμουμένου 
τοῦ Αἰακοῦ. 

Β(ΏΩΕΟ — 60b. ἄλλως᾽ πρώτοις ἄρξεται καὶ τετράτοις: ἁλω- 
ϑήσεται δὲ ἡ Τροία οὐ χωρὶς τῶν σῶν ἐκγόνων, ἀλλ᾽ ἀρχὴν 
μὲν ἕξει τοῦ πορϑεῖσϑαι ἀπὸ τῶν σῶν παίδων (τῶν περὶ 
τὸν Πηλέα λέγει καὶ Τελαμῶνα οὗτοι γὰρ συνεστράτευσαν 
Ἡρακλεῖ ἐπὶ τὴν Ἴλιον διὰ τοὺς “αομέδοντος ἵππους), 
ἁλωϑήσεται δὲ ὑπὸ τῶν τετάρτων ἀπὸ σοῦ᾽ ἔστι δὲ ὁ Πύρ- 

κ᾿ -- 
BEQ ρος. 6. ἅμα οὖν πρώτοις ἄρξεται καὶ τετάρτοις᾽ πρῶτοι 0 o o 

BCEQ 

γὰρ, ὡς προείπομεν, ἐπολέμησαν τοῖς “Τρωσὶν (of) συστρα- 
τεύσαντες Ηρακλεῖ, ὡς καὶ Ὅμηρος μνημονεύει (E 638 54α.}" 
καὶ τετάρτοις᾽ Πύρρον λέγει τὸν καὶ Νεοπτόλεμον" τέταρ- 
τος γὰρ ἐξ Αἰακοῦ. | Αἰακοῦ γὰρ Πηλεὺς, οὗ ᾿Αχιλλεὺς, οὗ 
Νεοπτόλεμος. τὸ τοίνυν τῶν δρακόντων σημεῖον πρὸς τοῦτο 
ἔχει τὴν ἀναφοράν. 5898 

1 συναριϑμεῖται (|| ὁ Αἰακός CD 1.2 τετράτοις CD: τε- 
τάρτοις 2. καὶ om. Bv 8 róv Πηλέα CD 8.4 ᾿Αχιλεὺς B 

4 καὶ om. E ὅ γίνεται τέταρτος στρατευομένου (-όμενος (Lb) 
εἰ ΟΌΕΘ: στρατευομένου γίνεται τέταρτος. οἱ Bv. Ft. (ot » στρα- 
τευόμενοι, scrib. 6 Ἡρακλέος BCD || τοῦ “αομέδοντί(ος) Bv 
6. 7 supplevi 7 τὸν om. CD | τοὺς om. Ὁ 7. 8 μόνος Τελαμών 
EQ: T. μόνος B Τελαμώνιος V μόνος ὁ T. C(D) 9 Ayuevs B | 
μετὰ δὲ ταῦτα] τρίτος δὲ ὁ Ü** μετὰ δὲ τοῦτον ὁ CP 11 τε- 
τάρτοις Ὁ 18 ἄλλως om. E || τετάρτοις codd. 14 ἀρχὴν ΟΕ: 
ἀρχὰς Β li ἵππους ΟΕ: παῖδας B 18 δὲ om. B || ὑπὸ] 
ἀπὸ Ε 19 πρώτοις om. ᾷ || πρῶτοι EQ: πρώτοις B 20 οἱ 
addidi 20.21 συστρατεύσαντες] o. δὲ E 22 τετάρτ(οις) B 
τέταρτον V|| καὶ om. Q 28 Πηλεὺς ov om. E || ̓ἡχιλεὺς B 

μ᾿ 0 

20 

25 
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618. ὧς ἄρα ϑεὸς σάφα εἴπας: ταῦτα và περὶ τῶν BCDEQ 
δρακόντων σημεῖα σαφῶς διαλύσας ὃ ᾿Δπόλλων εἰς τοὺς 
ἰδίους ἐστέλλετο κλήρους. 

61b. (εἴπας) σημείωσαι τὸ εἶπας. ge! 
62a. Ξάνϑον ἤπειγεν: ποταμὸς Δυκίας᾽ ἀφ᾽ οὗ Óq- A 

λοῖ ὅτε εἰς Μυκίαν ἠπείγετο. Ὁ. ἤπειγε δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἠπείγετο, ἐνεργητικὸν ἀντὶ παϑητικοῦ. 

62e. Ξάνϑον ἤπειγεν καὶ ““μαζόνας: ἀπὸ κοινοῦ BCDEQ 
τὸ ἔσπευδεν, | εἰς τὰς ᾿Δ“μαζόνας. οὔσας παρὰ τῷ Θερμώ- BCEQ 

δοντι ποταμῷ τῆς Παφλαγονίας ἵν᾿ ἔχῃ τὸ ἕξῆς οὕτω, 
κατὰ τὸν τῆς χωρογραφίας λόγον᾽ πρῶτον μὲν εἰς “υκίαν 
ἔσπευδεν" | ἔπειτα εἰς τὰς ᾿Δμαζόνας᾽ εἶτα ἐκεῖϑεν διέβαινεν BCDEQ 
εἰς Σκυϑίαν καὶ (ini) τὸν Ἴστρον ποταμὸν (λέγει δὲ τοὺς 
Ὑπερβορέους) παρεγένετο. καὶ τὰ μὲν πρῶτα χωρία τῆς 
᾿Ασίας εἰσὶ, τὰ δὲ δεύτερα τῆς Εὐρώπης. 

62d. Ξάνϑον (ἤπειγεν): ἔσπευδεν. — e. ἐκ δὲ τού- B(C)DEQ 
του εἰς “υκίαν᾽ ἱερὰ γὰρ τῷ ϑεῷ. 

63. Ἴστρον ἐλαύνων: εἰς Ὑπερβορέους, ἔνϑα Ἴστρος BCDEQ 
τὰς πηγὰς ἔχει. 643 E 

64 a. ὀρσοτρίαινα: ó μὲν οὖν ᾿Απόλλων, φησὶν, εἰς A 
τὸν Ξάνϑον καὶ εἰς τὸν Ἴστρον ἠπείγετο" ὁ δὲ Ποσειδῶν 
εἰς ᾿Ισϑμὸν ἤλαυνε χωριζόμενος ἐκ τῆς Τροίας καὶ ἀπο- 

πέμπων τὸν Αἰακὸν δεῦρο. τουτέστιν εἰς Αἴγιναν. ϑηλυ- 
κῶς τὴν ᾿Ισϑμὸν, ὡς ἐν ἄλλῳ (0. VII, 148 vulg.) 

64 b. ὀρσοτρίαινα δ᾽ ἐπ᾽ πὐϑμῷ ποντίᾳ: κλητικὴ BCDEQ 
9 ' ἀντὶ εὐθείας, ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (II 33) ἱππότα Πηλεύς. 

c c. ὃ δὲ voüg; ὃ δὲ ὀρσοτριαίνης Ποσειδῶν ἐπὶ ᾿Ισϑμοῦ 

4 Gregor. Cor. p. 481 5. 25 sch. 4 176. EG 3983, 32. 
sch. T H 384. Eust. Il. 686, 25. Greg. Cor. p. 96. 603 S. 

2 σαφῶς om. CD 8 καὶ Ay. om. DO || &xó — 9 "4uafóvesc 
om. € 10 ἔχοι E 11 μὲν B: om. 13 suppl. h 
14 παρεγένετο om. C 16 1. supplevi || ἔσπευδεν BDE: ἤπει- 
γεν Qv 18 Ἴστρον] ἐς Ἴστρον ΠῚ 28 δεῦρο Ὁ: δεύτερον 
25 δ᾽ ἐπ’ — ποντία om. ἃ ποντίᾳ om. 0 26 ἀντὶ] ἀντὶ τῆς 
B || παρ᾽ Ὁμήρω] Ὅμηρος ἢ 97 ἐπὶ] ἐπὶ τοῦ EQ 
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τοῦ παραϑαλασσίου, ὅς ἐστι πλησίον τῆς KooívOov, ἠπεί- 
yevo [ϑεάσασϑαι]. coBDEQ 

BCEQ 64d. ἐπ᾽ ᾿Ισϑμῷ ποντίᾳ: ἐπίφορός ἐστι πρὸς và 9q- 
λυκὰ, ὡς τὸ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ (P. I 15)' ὡς καὶ νῦν τῇ 
᾿Ισϑμῷ. c4"E 

HQ 65a. ἅρμα ϑοὸν τάνυεν: εἰς δρόμον παρώξυνεν. 
Ὅμηρος (II 8158)" τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι. 

A | 65b. τάνυεν: ἀπὸ τοῦ παρακολουϑοῦντος (ἀντὶ τοῦ 
ἤλαυνεν. (ὍὌὍμηροςΣ (1. 1.) τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι. 
ὅταν γὰρ τρέχωσι, τείνονται. 68 

BCEQ 66. ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρο: εἰς τοῦτον τὸν τό- 
πον᾿ ὑπόκχειται γὰρ τὸ ἐγκώμιον ἐν Αἰγίνῃ. ἀπὸ τοῦ χοροῦ 
δὲ ὁ λόγος. τὸ ΒΕ 

A 67. δεῦρ᾽ ἵπποις: δεῦρο, εἰς τοῦτον τὸν τόπον. ἐν 
“Αἰγίνῃ. 69 

Α 08. Κορένϑου δειράδα: ἐν γὰρ τῇ Κορίνϑῳ τιμᾶται 
ὁ Ποσειδῶν. δειράδα δὲ κυρίως τὸν τράχηλον, καταχρη- 
στικῶς δὲ πάντα τὰ ἀϑλα. ὁ δὲ ᾿Ισϑμὸς στενοῦται ὡς ἐπὶ 
σώματι τράχηλος. 61 

ABDEQ — 69. {δαιτιχλυτάν:» τὴν τὰς ϑυσίας αὐτῷ καὶ τὰς 
τιμὰς ἐνδόξως τελοῦσαν. 643BQ o6 E 

A 108. τερπνὸν ἐν ἀνθρώποις: oiov o) πάντες ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς χαίρουσιν οὐδὲ τέρπονται᾽ τάχα γὰρ ἂν ὑπό 
τινῶν φϑονηϑείην, εἰ παρεκβὰς τὸν ὕμνον Μελησίαν ἐπαινέσω. 
πράξω δὲ ὅμως τὸ τοιοῦτον, εἰ καὶ μὴ πᾶσι χαρίζομαι. 

Θιβοῖς P..1:29:ye6h. A-4319 8 Hesych. τανύοντο. Ap. 
soph. 150, 23 17 Hesych. óstgéósc: αὐχένες καὶ τραχηλοει- 
δεῖς τῶν ὀρῶν. 

1.2 ἐπείγεται EQ 2 ϑεάσασϑαι (ex gl. ortum?) seclusi. 
Seq. 69 τὴν — τελοῦσαν BDEQO (pro quibus τὴν ϑυσίαν €), ante 
quae b lacunam indicavit, ἐθέλων τὴν Κόρινϑον suppl. Bergk; 
alia vid. ap. Mommsen. suppl. p. 111 4 ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ 
Schneider fr. 147: εὐδίνα ταρταρία ΒΓ ἐν δίνα ταρταρία CEQO || 
τῇ Βθ: τῷ E — 9 supplevi|| ἐτανύοντο 10 ὕταν A: ἐὰν b 
11 ἀποπέμπων C0: πέμπων ΒΕ || δεῦρο om. Β 14 τοῦτον τὸν 
V: τοσοῦτον αὶ 18 ἄϑλα Α prave: ἄλλα b (male) 270 ]. suppl. 
Mommsen suppl p.111 24 φϑονηϑαίην" A | παραβὰς: ego 

10 

15 
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10b. σπουδάξουσιν εἰς ὑπεροχὴν ἔχειν᾽ διὸ οὐδ᾽ ἕν Ε 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι τερπνόν. 

106. τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐ- BCDEQ 
δέν: διάφοροι τῶν παλαιῶν ἐξηγήσεις περὶ τοῦτο γεγόνασι 
τὸ ῥητόν. of μὲν γὰρ οὕτως ἐπειδή, φασι, διεχώρισε τοὺς 
ϑεοὺς καὶ ἕκαστον ἐπὶ τοὺς ἀρεσκομένους ἤγαγε τόπους, 
οἰκείως ἐπάγει τὸ κῶλον, ὅτι ἴσως οὐδὲν τερπνόν ἐστι τοῖς 
πᾶσιν, οὔτε μὴν ἀνθρώποις οὔτε ϑεοῖς. οἵ δὲ οὕτως᾽ ἐπειδὴ 
καινοτέρῳ τῷ τρόπῳ τῶν ἐγκωμίων ἐπιβάλλει τρεῖς ἅμα xo" 
er Ξ T ? : , 1 M , , e ἕνα. ἐπίνικον ἐγκωμιάσας, φασὶ τὸν Πίνδαρον λέγειν ὑπερ- 
ἀπολογούμενον τοῦ ἐγχειρήματος ταῦτα᾽ οὐδὲν ἴσως τερπνόν 
k] - - . 2 M 9 $! A - 2! - 343? 
ἐστι τοῖς πᾶσιν᾽ εἰ γὰρ ἀηδὲς τοῦτο τοῖς ἄλλοις δοκεῖ, ἀλλ 

οὖν ἐμοὶ προσφιλές. | ὡς Ὅμηρος (ξ 228)" 
» , JA? B UN , »! ἄλλος γάρ t ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις. 

d. ἄλλως οὐχ ὁμοίως ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τέρπονται ἅπαντες" 
LU 1 LA “43 A - - / ἄλλος γὰρ ἄλλο προκρίνει. οὐδὲν δὲ τοῦ νικᾶν τερπνότερον 
παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις. 

71a. εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία: εἰ δὲ ἐγὼ ἐκ τῶν ὕμνων 
τῶν ἀγενείων ἐπὶ τὸ τοῦ Μελησίου κῦδος ἀνέδραμον, μηδὲ 
εἷς φϑόνον μέμψαιτό uov. b. ἄλλως᾽ εἰ δ᾽ ἐγώ, φησι, τὸ 
γενόμενον τῷ Μελησίᾳ ἐκ τῶν ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον 
τῷ ὕμνῳ, τοῦ ᾿Δλκιμέδοντος ἀφέμενος" οἷον, παρεκβὰς TÀ- 
Sov ἐπ᾽ αὐτόν᾽ ἀνέδραμον δὲ νῦν ἔφη διὰ τὸ προγενεστέραν 
εἶναι τὴν τοῦ Μελησίου νίκην τῆς ἐνεστώσης. ἔνιοι δὲ τὸ 
ἀνέδραμον ἀκούουσιν ἀντὶ τοῦ ἀναδραμοῦμαι᾽ οἷον, εἰ τὸν 
93 M ^ 2454 * ? , ? LA MI ec , ἀϑλητὴν καταλιπὼν ἐπὶ τὸν ἁλείπτην ἐλεύσομαι καὶ ὑμνη- 
co, μηδεὶς [δέ] μὲ μεμψάσϑω. Ὅμηρος (o 14)' ὁ ξεῖνος 
εἴπερ μάλα μηνίει. 

8 ἴσον --- οὐδέν om. C ἴσον ἔσσεται om. EQ. ἔσσεται οὐδέν 
om. D || ἶσον ἔσεται codd. 3.4 οὐδ᾽ iv E 5 φασι Beck: 
φησι 9 καινοτέρ(ου) τοῦ τρόπου E || τρόπῳ] προσώπῳ Ὁ ἀσω- 
πῷ C (om. τῶν £yx.) 10 ἐπίνικον ΒΟ: ἐπινίκιον DE 
10.11 ὑπεραπολογουμένου E 11 ἴσως BE: ίσως ὡς CDO 
12 τοῖς (pr. BEQ: τοῖς ἀνθρώποις CD | ἀειδὲ EQ. 14 ἐπιτρέπε- 
ται E 16 ἄλλο γὰρ ἄλλος EQ 19. 20 μηδὲ εἷς ego: μὴ δὲ 
εἰς À μηδεὶς εἰς Mommsen suppl. p. 118 22 παραβὰς: ego 
28 προγενέστερον: b 28 οἷον, εἰ ego: otovel 20. 27 ὑμνήσο- 
μαν A* 21 δὲ seclusi 28 μηνιεῖ 

BCEQ 

BEQ 

»ἭἬ 
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BDEQ 716. εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία: εἰ οὖν καὶ αὐτὸς và Me- 
λησίᾳ τὸν ὕμνον ἐφαρμόξζων ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ἀνέδρα- 
μον, ἣν ἔσχεν ἀγωνιζόμενος [ἐξ] ἀγενείων. μηδείς μὲ τοῦ 
φϑόνου τῷ λίϑῳ ἀκοντιξέτω, ἀντὶ τοῦ μηδείς μὲ διὰ βασκα- 

BCDEQ νέαν κακῶς ἀγορευέτω. | Μελησίας δὲ ἀπὸ ἀϑλητῶν νῦν 
ἀλείπτης τοῦ ᾿Δλκιμέδοντος. ἃ. ἢ οὕτως᾽ εἰ δὲ ἐκ τῶν 
ὕμνων τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος ἐπὶ τὸ τοῦ Μελησίου κῦδος ἀν- 
ἐδραμον, ὃ ἔσχεν ἐξ ἀγενείων, μηδείς μοι φϑονείτω᾽ ἐρῶ 
γὰρ καί φημι αὐτὸν ὁμοίως ἐν τῇ Νεμέᾳ τὴν αὐτὴν ἐσχη- 

BDEQ κέναι χάριν καὶ νίκην | ταύτην δὲ εἴποιμι ἂν ἣν μετὰ ταῦτα 
εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν μάχην ἐκ τοῦ παγκρατίου ἔσχεν. 

BEQ e. ἄλλως" ὡς τοῦ Μελησίου προηϑληκότος καὶ τανῦν ἀλεί- 
φοντος καὶ διδάσκοντος τὸν ᾿Δλκιμέδοντα" ὥστε οὐ τῷ Με- 
λησίᾳ γράφεται ὃ émívixog, ἀλλὰ τῷ ᾿Αλκιμέδοντι. ὁ οὖν 
εἰδώς, φησι, ῥαδίως διδάσκει, οὐχ ὁ ἀγνοῶν. 

BDEQ 18. μὴ βαλέτω με: μηδείς μοι φϑονείτω, εἰ εἰς τὸ 
γεγενημένον τῷ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον τῷ 
ὕμνῳ ἀποσχόμενος τοῦ ᾿Δλκιμέδοντος. 

BCDEQ — 74a. καὶ Νεμέᾳ γάρ ἕως τοῦ ἐν παγκρατίῳ: ταύτην 
δὲ τὴν μάχην καὶ τὴν νίκην ἐπὶ τῶν ἀγενείων καὶ ἐν ἀν- 

BCEQ δράσιν ἔσχεν. Ὀ. ὁμοίως ἐν τῇ Νεμέᾳ τὴν αὐτὴν χάριν 
ἔσχε νίκης ἀγενείων κἀκεῖ παγκρατίου. 

ADHQ 7Ἃ46. καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς: τὴν γὰρ αὐτὴν χάριν 
ὁμοίως ἐρῶ καὶ ἐν Νεμέᾳ γεγενημένην αὐτῷ καὶ γὰρ ἐκεῖ 

a νενίκηκε. | δεύτερον ἐξ ἧς πάλιν Νεμεακὴν νίκην αὐτοῦ 

8 ἐξ ἀγενείων B: ἀγενείων ΕΒ ἀγένειος D. Seclusi ἐξ 
4 τῷ λίϑω om. E, suppl. E76 | μὲ om. E 5 προσαγορ. D || δὲ 
om. € | ἀϑλητοῦ hb (τῶν ἀϑλητῶν C) 6 post Alu £Oovtog 
add. κεῖνα B 8 μοι om. E 9 φημι B(O)DE*': gnuico E»-Q 
10 ταύτην] ταῦτα D | ἣν] ὃν ἢ ὀ 14 éxwixiog Ε 15 ἀγνοῶν A 
(17): ἀϑλῶν 16 l. om. D || uo, om. E 17 (queni D | 
ἐξ ΒΘ: ἐκ τῶν DE 18 ὑποσχόμενος Β 19 1. om. € || ἐκ 
παγκρατίου Bv 20 δὲ ΒΟ: δὲ αὐτὴν DE l μάχην] χάριν 
Schroeder | £mi] ft. τὴν ἐπὶ 22 ἀγενείων V: ἀγενείου || παγκρα- 
vío B 281. sic A: om. D ἐρέω ταύταν χάριν HQ 24.25 ἐκεῖ 
νενίκηκε Scripsi: ἐκείνην ἐνίκησε, Α ἐκεῖ “νενίκηκε τὴν τῶν ἀγε- 
νείων ΗΕ (cfr. sch. 76 A) ἐκεῖ τὴν τῶν ἀγ. νίκην γέγονε D 
25 ft. δευτέραν ἑξῆς πάλιν 

15 
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συνίστησι τοῦ ἀλείπτου τῶν νικηφόφων τούτων, εἰς οὺς τὸν 
᾿ ἐπίνικον ἔγραψεν. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν νενικηκότων τοὺς 
προεχχειμένους ἀγῶνας. 

76a. τὰν δ᾽ ἔπειτα: τὴν τῶν ἀγενείων. — b. τὸ ἔπειτα A 
ἀντὶ τοῦ δή. 

16e. τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν μάχαν: τὴν νίκην ἐξ uQ 
ἧς ἐνίκησεν ἄνδρας παγκρατίῳ. 

71a. τὸ διδάξασϑαι δέ τοι: ὡς τοῦ Μελησίου A 
προηϑληκότος, εἶτα νῦν ἀλείφοντος καὶ διδάσκοντος τὸν 

10 Δλκιμέδοντα, οὗ ἀλείπτης ἦν. διὸ καὶ ἔφη. τὸ διδά- 
ξασϑαι δέ τοι εἰδότι Qoívtgov' ὁ γὰρ εἰδὼς ῥᾷον διδάσκει, 
οὐκ ἀγνοῶν. 

11Ὁ. τὸ διδάξασϑαι δέ τοι ῥαΐτερον: τὸ διδά- BCDEQ 
ξασϑαι δέ τι ἐπιστάμενον βέλτιον καὶ εὔκολόν ἐστι, τὸ δὲ 
uT προμαϑεῖν ἀπειρίαν ἔγχει" τοιγαροῦν τῶν ἀπειράτων ἀνό- 
ητοί εἰσι καὶ κοῦφοι καὶ ὡς ἔτυχεν oí λογισμοὶ φερόμενοι. 
ταῦτα δέ φησιν ἐπειδὴ διδάσκαλος ἐγένετο, ἀλείφων τὸν 
᾿Δλκιμέδοντα, καὶ ἀπὸ τούτου αὐτὸν ϑαυμάξει ὡς ἀπὸ πεί- 
Q«g καὶ ἐπιστήμης διδάσκοντα. 

c 

1 e 

:0) 788. ἄγνωμον δέ: ἀνόητον δὲ διδάσκειν ἄλλους OA 
μὴ αὐτὸς οἶδεν. οὕτως ὃ μὴ προμαϑών. b. ἄλλως᾽ οὐκ 
ἂν εἴη ἐπιγνώμων οὐδὲ τεχνίτης ὁ μὴ προμαϑών. 

80a. {κουφότεραι:Σ ἀνόητοι, ἐλαφραὶ, κεναὶ τῶν 9 
ἀμαϑῶν αἱ διάνοιαι. 

85. — 80b. ἀπειράτων φρένες: τὰς τῶν μὴ πεπειραμένων A 
φρένας κουφοτέρας λέγων ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημαίνει. 

818. κεῖνα δὲ κεῖνος: ὃ μαϑὼν καὶ προαϑλήσας A 
3 , μ᾿ / 2 A M , , εὐκολώτερον ἂν διδάξοι ἄλλον, κατὰ ποῖον τρόπον προβαί- 

6 δέ ποτ᾽ H| μάχαν om. ἃ 6.7 ft. τὴν νίκην: --- ἑξῆς 
7 ἄνδρας 8. ἄνδρα Η: ἀνδράσι Qv || παγκρατίῳ G: παγκράτης HQ 
(iv) παγκρατίῳ Schroeder cl. 74a 12 ἢ ὁ ἀγνοῶν Schroeder 
18 τοι 0: τοι τι B. τι CDE l ῥαΐτερον om. CQ 14 τι BCODE: 
τοι 0568 16 κοῦφοι οἱ λογ. ὡς ἔτυχεν φερόμεναι Q | ft. Évv- 
yov 18 post ᾿Δλκιμέδοντα add. ὁ Μελησίας E"sQv 18.19 πεί- 
ρας] μοίρας Ὁ 21 αὐτοὺς A** || ft. (ὴ» οὕτως, et post προ- 
μαϑών lac.; οὕτως — προμαϑών del. Schroeder || προμηϑών A** 

24 ἀμαϑῶν ego: ἀγαϑῶν 20 non intellego 28 sq. προ- 
βαίνει" οἷον τί ϑέλων: correxi 

ScHOL. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 17 
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νειν οἷόν τε, ϑέλοντα ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀγώνων δόξαν λαβεῖν. 
b. ἢ ὁ Μελησίας. 

B()DEQ 818. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι: εἴποι δ᾽ ἂν ἀκρι- 
βῶς ἐκεῖνα τὰ ἔργα καὶ ἐμπειρότερον ἐκεῖνος ὁ μεμαϑηκὼς 
καὶ τῇ πείρᾳ τὴν διδασκαλίαν ἀκριβώσας, τὰ τῶν ἁγωνισ- 
μάτων ἔργα, καὶ ποῖος τρόπος εἰς εὐδοξίαν ἄνδρα ὁδηγῆσαι 
δύναται ἐκ τῶν ἱερῶν ἀγώνων ποϑεινὴν βουλόμενον δόξαν 
ἀποφέρεσϑαι. 

A 83. τίς τρόπος ἄνδρα: τίς τρόπος ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα 
προάξει (τὸν) ἐκ τῶν ἱερῶν ἀϑλημάτων μέλλοντα τὴν mo- 
ϑεινοτάτην φέρεσϑαι δόξαν. 

A 86a. νῦν μὲν γὰρ αὐτῷ γέρας: λείπει ἢ ἤνεγκεν ἢ 
περιεποίησεν. οὐ δεκτέον δὲ ὅτι τριακοντάκις ᾿Αλκιμέδων 
ἐνίκησεν, ἀλλ᾽ ὅτι Μελησίας γυμνάσας τριάκοντα ἀϑλητὰς 
víxog αὐτῶν ἐδέξατο. ἦν δὲ τριακοστὸς ᾿Δλκιμέδων. δύνα- 
ται δὲ τὸ ἑλών μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος τοῦ ἑλεῖν. 

BcbEQ 8060". νῦν μὲν αὐτῷ γέρας: τῷ Μελησίᾳ. c. ἐπὶ 
τοίνυν τοῦ παρόντος δόξα αὐτῷ ἐστιν ὃ ᾿Δλκιμέδων τρια- 
κοστὸς νικητὴς ἀναδειχϑείς. λέγεται γὰρ σὺν τούτῳ ἀλεῖ- 
apo τριάκοντα μαϑητάς. ἃ. ἄλλως νῦν τῷ ἀλείπτῃ Με- 
λησίᾳ γέρας ὃ ᾿Δλκιμέδων περιεποίησε" τὸ γὰρ περιεποίησεν 
ἔξωϑεν προσληπτέον. 6. οὐ δεκτέον [δὲ] πάντως ὅτι ὃ 
᾿Δλκιμέδων τριάκοντα νίκας ἔσχεν᾽ ἀλλ᾽ ὁ Μελησίας γυμνά- 
σας ἀϑλητὰς νίχας αὐτῶν ἐδέξατο τριάκοντα. 

A 88a. ὃς τύχᾳ uiv δαίμονος: ὅστις Ainu£óov τύχῃ 25 
μὲν ἀγαϑῇ δαίμονος χρησάμενος ἀνδρείας οὐ διαμαρτὼν ἐν 
τέτρασι παίδων ἀπεϑήκατο γυίοις νόστον ἔχϑιστον, τουτέστι 
δ΄ ἐποίησε παῖδας οὐχ ἡδέως οἴκαδε ἀπονοστῆσαι τῆς νίκης 
στερήσας᾽ ὡς Ó παῖδας αὐτοῦ καταβεβληκότος. 

2 ft. καὶ ὁ M. 8 εἴποιμι δ᾽ ἂν Ε 4 ἐμπειρότερον EQ: 
ἐμπειρότερος Βν -τατὰα D 5 τὴν διδασκαλίαν CDEO: τῆς δὲ- 
δασχαλίας Bv 7 βουλόμενος v (corr. Beck) 10 προαύξει: 
correxi et supplevi || μέλλοντος: ego 16 ἑλεῖν] ft. εἷλεν 
18. 19 τριακοστὸς] πρῶτος D 15 δειχϑείς CE | cov τούτῳ 
BCD: σὺν τούτοις αὐτοῦ E 20 νῦν] νῦν μὲν Ε 21 τὸ 
γὰρ περιεπ. om. DO 22 δὲ om. CD?E; seclusi 24 τριά- 
κοντὰ post ἀϑλητὰς itrp. ἂν; utrobique scripsit b 28 ἀπο- 
νοστήσειν: V 
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88b. ὃς τύχᾳ uiv δαίμονος: ὅστις ᾿Αλκιμέδων τῆς BDEQ 
τοῦ δαίμονος εὐτυχίας καὶ τῆς ἀνδρείας τῆς ἰδίας οὐ δια- 
μαρτὼν ἐν τέτρασι παίδων μέλεσιν ἐναποϑέμενος τὴν ἕξαυ- 
τοῦ ἰσχὺν, τοῖς ἡττηϑεῖσι τὴν ἐπὶ τὴν πατρίδα ἀνακομιδὴν 
ἐχϑροτάτην εἶναι παρεσκεύασε, καὶ τὴν γλῶτταν αὐτῶν τῆς 
παρρησίας ἀφείλετο, καὶ τὸ βάδισμα κρύφιον καὶ ἀπαρρη- 
σίαστον πεποίηκε᾽ τοιαῦτα γὰρ τὰ τῶν ἡττωμένων ἀτυχή- 
ματα. ὁ. ἄλλως᾽ ὅστις τῆς τοῦ δαίμονος εὐτυχίας οὐχ BCEQ 
ἁμαρτήσας, οὐκ ἀποτιχὼν δὲ οὐδὲ τῆς ἰδίας ἀνδρείας, 
ἐνίκησεν. 

908. ἐν τέτρασι παίδων: τουτέστι τέσσαρας παῖδας BCEQ 
ἐνίκησε καὶ ἐποίησεν οὐχ ἡδέως οἴκαδε ἀπονοστῆσαι, τῆς 
νίκης στερήσας οἷἵονεὶ κακῶς ἀπέπεμψεν" ὡς τέσσαρας αὐ- 
τοῦ καταβεβληκότος. b. ἀπεϑήκατο οὖν εἰς τὰ γυῖα B(C)DEQ 

αὐτῶν τῶν ἀγωνισαμένων αὐτῷ τὴν ἰδίαν δύναμιν᾽ ἀπὸ 
τοῦ παρακολουϑοῦντος. ἐνίκησεν αὐτοὺς. καὶ ἐποίησεν αὖ- 
τῶν τὸν νόστον ἔχϑιστον᾽ of γὰρ νικηϑέντες ὅταν οἴκαδε 
ἀπίωσιν, ἐν κατηφείᾳ εἰσίν. e. ἐχϑρὰ οὖν αὐτοῖς j| ἀνα- 
κομιδή᾽ οὐ γὰρ τὸν κατ᾽ εὐχὴν νόστον ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀπεχϑῆ. 

90d. ἀπεϑήκατο γυίοις: ἀπεϑήκατο τοῖς γυίοις τῶν A 

ἀνταγωνιστῶν τὴν ἰδίαν δύναμιν, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ παρα- 
κολουϑοῦντος τὸ ἐνίκησε δ΄ καὶ ἐποίησεν αὐτῶν τὸν νόστον 
ἔχϑιστον. 

918. νόστον ἔχϑιστον: ἀντὶ τοῦ φήμην κακὴν BCDEQ 
ἐποίησε παρ᾽ αὐτοῖς ἕκαστος γὰρ τῶν ὁρώντων ἐπὶ τῆς 
γλώττης᾽ οὗτός ἐστιν ὃ νενικηκώς, ἐπιφέρει. 

8 τέταρσι DEO 4 τὴν (ante πατρ.) om. E 6 post 
ἀφείλετο add. καὶ τὸ κρύφιον αὐτῶν τῆς παρρησίας ἀφείλετο E || 
χρύφαιον Ε 7 γὰρ BE: om. D δὲ ἃ 10 ἐνίκησεν B: ἐνί- 
κησε γὰρ CEOQ 11 l om. € || τέτρασι B: τέτ(τ)αρσι DEQ ἢ} 
τέσσαρας] δ΄... (lac. E 12 ἀπονοστήσειν C ἀπονοστήσαντας ῷ, 

18 τέσσαρας δὶ 14 οὖν] γοῦν Βν 15 ἠγωνισμένων 
αὐτοῦ E 16 ἐλ ἐν DO | ἐποίησας DO 17 ἐχϑίωνα D 
ἐχϑίω Ε || ὅταν — 18 ἀπίωσιν post εἰσίν Βα — 18—19 in ἀπεχϑῆ 
νόστον ἔχοντες contraxit D 20 (év» roig? Schroeder || γυίοις 
(alt. Mommsen suppl. p. 116: υἱοῖς 22 τὸ ft. delend. 
241, ἀτιμοτέραν γλῶσσαν C recte 25 ἐποίησε παρ᾽ αὐτοῖς 
om. ἢ | ἐποίησας B | παρ᾽ αὐτούς Bothe Pindar 2, p. 47 
26 νενικηκὼς BE (quod non intellego): ἡττηϑεὶς τὴν ἧτταν D 

Ix 
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A 91b. ἀτιμοτέραν γλῶσσαν: of γὰρ ἡττώμενοι καὶ 
σιωπῶσι καὶ λάϑρα ἀναχωροῦσιν ὡς ἀπαρρησίαστοι καὶ 
ἄγνωστοι τῇ πατρίδι. ὁ. ἢ ὅτι οὐχ ὑμνοῦνται. 

ΒΕ 91 d. ἀτιμοτέραν γλῶσσαν: ἀπαρρησίαστον. 
B(ODEQ 92. καὶ ἐπίκρυφον οἶμον: of γὰρ νενικημένοι οὐ 5 

φανερὰς ὁδοὺς ἀπίασιν, ἀλλ᾽ ἐκτρεπόμενοι διὰ τὸ ἐπονεί- 
B(OEQ διστον τῆς ἥττης. | καὶ ἀλλαχοῦ (fr. 229) νικώμενοι γὰρ 

ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται᾽ οὐ φίλων ἐναντίον ἐλϑεῖν. 
A 93a. πατρὶ δὲ πατρός: τῷ δὲ προπάτορι αὐτοῦ μένος 
ἐνέπνευσεν ἐναντίον τῷ γήρα, τουτέστιν ἀντὶ γέροντος νέον 10 
αὐτὸν ἐποίησε καὶ εὔϑυμον. καὶ Ὅμηρος (τ 360): 

αἷψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν. 

b. ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἡ γὰρ εὐθυμία τοὺς γέροντας 
νεάζειν ποιεῖ. 

BcDEQ 990. πατρὶ δὲ πατρός: τῷ δὲ πάππῳ αὐτοῦ ἡ τῆς 15 
νίκης ἡδονὴ ἐνέβαλε δύναμιν τὴν τοῦ γήρως ἐναντίαν οὖ- 
σαν᾽ οἷονεὶ ταῖς εὐφροσύναις καὶ ταῖς ἡδοναῖς ἀνανεάζειν 
πεποίηκε τὸν γεγηρακότα ἡ χαρά. 100E 

À 94. ἀντίπαλον: ἐτυμολογεῖται (παρὰ τὸ πάλος, ἀπὸ 
τῶν κατὰ συξυγίαν κληρουμένων ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐν τῷ πα- 30 
λαίειν ἢ παγκρατιάζειν. , 

A 95a. 4έδα τοι λάϑεται: πᾶς γάρ τις ἁρμόδια καὶ 
καταϑύμια πράξας τοῦ “Αϊνδου λήϑην ποιεῖται, τουτέστιν 
ἀϑάνατα φρονεῖ διὰ τὴν παρεστῶσαν εὐφροσύνην. 

BcDEQ — 95b. ᾿Δίδα τοι λάϑεται: πᾶς γὰρ ἀνὴρ ἁρμόδια 55 

19 EM 111,38. EG 61, 15. Eust. Il. 419, 12, al. 

4 καὶ ἐπίκρυφον οἶμον (οἷμον B) 1. praem. BE || ἀτιμωτέραν 
Bv 5 καὶ om. CDQ || οἷμον B 6 φανερὰς] φαιδρὰς α ll 
&mi&cw ΒΌ ἀπίεσαν E 7 γὰρ] δὲ sch. P. IX, 160 (om. ἄν- 
δρες); om. Plut. de inim. util. 4 p. 88 8 ἀγρυξίων E || οὐ] 
καὶ NPU (recep. Ew s | καὶ οὐδὲ φίλων ἐναντίον τολμῶν- 
τες ἐλθεῖν C ἢ del b; sed ἢ ἐκ τοῦ ἐναντ. corrupta Ι: 
τοῦ γέροντος A* um 11 τὸ δὲ praem. E. ἐνέπνευσε μένος 
add. EQ 16 ἐναντίαν BC: ἐναντίον Ε ἐναντίον δύναμιν Da 

16.17 οὖσαν om. C 19 παρὰ addidi 20 κατὰ] κατὰ 
τῶν A'* 2422 ἄιδάα rov — 24 ἀφροσύνην: b 24 πᾶς) ποῦ E || 
ἁρμοδίως CQ 
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πράξας τῇ ἑαυτοῦ προαιρέσει "AiÓov, τουτέστι τοῦ ϑανάτου, 
λήϑην λαμβάνει᾽ ἤ πού γε τῶν ἁπλῶς κατὰ φύσιν ὀχλούν- 
τῶν οἷονεὶ τὸ φρόνημα᾽ τοιαύτη γὰρ ἡ τῆς φαντασίας εὖ- 
πραξία τοῖς εὖ πράττουσιν. 

97. ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν: ἐμὲ τοίνυν χρὴ τὴν BCDEQ 
μνήμην ἀνεγείροντα ὥσπερ κοιμηϑεῖσαν καὶ σιωπηϑεῖσαν 
λοιπὸν (λέγει δὲ τῶν προγόνων αὐτοῦ, οἵτινές εἰσι Βλεψι- 
dde. οὕτω καλούμενοι...) οὕτω τὸν εἰς αὐτοὺς ὕμνον 
πληρῶσαι διηγούμενον τὸν τῶν χειρῶν αὐτῶν καρπὸν, O 
ἐστιν ἡ νίκη" ἀνεγεῖραι δὲ τὴν μνήμην τῶν προγόνων διὰ 
τῶν τοῦ Axiu£dovrog νικητηρίων. Βλεψιαδῶν δὲ φυλὴ ἐν 
Αἰγίνῃ ἀπὸ Βλεψιάδου προγόνου ᾿Αλκιμέδοντος. 1ο1Ε 

, / € 3 ca 2 i 33. “Βλεψιάδαις: Βλεψιάδαι ἡ φατρία αὐτῶν ἐστιν. A 
ὧν εἷς ἀπόγονος ὁ νικήσας. 

100. ἔχτος οἷς ἤδη στέφανος: οἷστισι Βλεψιάδαις BDEQ 
καὶ o γένει &xrog ὑπῆρξε στέφανος ἤδη ἐκ τῶν ἱερῶν τού- 
τῶν ἀγώνων. 95E 

1018. φυλλοφόρων ἀπ᾽ ἀγώνων: ἤτοι καϑὸ οὗ ABCDEQ 
νικῶντες ἐφυλλοβολοῦντο᾽ ἢ φύλλα τοὺς στεφάνους εἶπε, 
διαχρίνων αὐτοὺς πρὸς τοὺς δωρίτας καὶ χρηματίτας. 
b. φυλλίναι οἵ στεφανῖται᾽ δωρῖται οἵ ϑέματα διδόντες" A 
ἀργυρῖται of ἔχοντες χρυσᾶ ἄϑλα. 

21—22 Poll 3,153. Hes. φυλλίναι ἀγῶνες. Lex. Bachm. 
410,9. EM 802,38. — Plut. praec. ger. reip. 27 p. 820 

1 τοῦ om. B 2 sqq. sensu Ca8s2; 7j πού γε... ὀχλούντων 
ὑπερέχει τὸ go., tum φαντ. ἐνέργεια κτλ. Beck; ὀλιγωρεῖ pro οἱονεὶ 
cj. Schroeder 2 ἢ] εἰ ἢ || κατὰ ΒΕ: καὶ κατὰ CD ἃ (prob. Sehroe- 
der) 3.4 εὐπραξίας φαντασία CDU (φαντασίας ante som. 
del. 0); prob. Schroeder ὅ χρὴ τοίνυν CDE — 6 ἀνεγείραντα 
Q | κομηϑεῖσαν E 7 λέγει — 8 καλούμενοι alieno loco in- 
gerta 1 post ἀὐτοῦ add. διὰ τῶν τοῦ Alxiu£Óovrog νικητη- 
ρίων E, sed del. 8]lac.indicavi 9. διηγούμενος DEO || 0] ὅς Bv 

10 νίκα E || μνήμην B: νίκην ΟΌΕΘ μνήμην ἢ τὴν vixnv v 
11 δὲ om. D 15 ἕκτος om. DE 19 νικῶντ g ἐφυλλο- 

βολοῦντο ΟΕ: vix. ἐλυϑοβολοῦντο Β vix. ἐφυλλοφοροῦντοωο D φυλ- 
λοφοροῦντες À (om.vix.) 20 πρὸς — χρηματίτας om. D || δωρίτας 
AC: δωριήτας Βθν (corr. Beck) 9oenívos E || καὶ om. E || χρηματί- 
τας À: χρηματιστὰς ἀγῶνας V 21 φυλλίναι ego (cfr. Lobeck 
proll. p. 213): φυλλῖδαι Α φυλλῖται ἢ || ϑέματα b: ϑρέμματα 
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BcDEQ . 102a. ἔστε δὲ καί τι ϑανόντεσσιν: ἔστι δὲ καὶ 
τοῖς τετελευτηκόσιν ἔννομον καὶ δίκαιον μέρος ἀποδιδόμενον, 
τὸ τῶν ἐπαίνων λέγει. 

A 102b. ϑανόντεσσι μέρος: xal τοῖς ἀποθανοῦσι με- 
μέρισται, καὶ οὗ ἀποθανόντες κοινωνοῦσι τῆς τῶν ἐγκω- ὁ 

μέων γραφῆς. 
Βεὶ 108. (καννόμον:) ἤτοι κατὰ νόμον. 

BcDEQ 104. κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις κεδνὰν χάριν: τὴν 
τῶν συγγενῶν ἀγαϑὴν χάριν οὐ κρύπτει κόνις, ἀλλ᾽ ἐν φα- 
νερῷ κειμένη καὶ τῶν τεϑνεώτων ἐφικνεῖται. πρὸς γὰρ 10 
τοῦτο τὸ πᾶν λέγει, τὸν μὲν λόγον ἐν τῷ καϑόλου τιϑεὶς, 
τείνων δὲ πρὸς ἐκεῖνο, διὸ τῆς νίκης τούτου ὁ προϑανὼν 
᾿Ιφίων μετέχει καὶ συνήδεται. 

A 105a. cvyyóvov κεδνὰν χάριν: τὴν τῶν συγγόνων 
ἀγαϑὴν χάριν οὐ κρύπτει κόνις, ἀλλὰ ἐν φανερῷ κειμένη 15 
καὶ εἰς τεϑνεῶτας ἀφικνεῖται" πρὸς γὰρ «τοῦτο» τὸ πᾶν 
λέγει. — b. καὶ γὰρ οἱ προαποϑανόντες συγγενεῖς τοῦ ᾿ἄλκι- 
μέδοντος μετειλήφασι τῆς ἐπὶ τῇ νίκῃ δόξης, ὡς εἶναι διὰ 
τὴν τούτου δόξαν ἀϑανάτους αὐτούς. 

A 106a. Ἑρμᾶ δὲ ϑυγατρός: Ἰφίων πρόγονος àÀwi- 20 
μέδοντος᾽ οἵ δὲ ὅτι πατὴρ αὐτοῦ. b. εἰδωλοπεποίηκεν 
Ἑ μοῦ ϑυγατέρα τὴν ἀγγελίαν. ἄγγελος γὰρ οὗτος καὶ 
διάκτωρ. ὅϑεν ἀκούσας ὁ ᾿Ιφίων τῆς τοῦ Ἑρμοῦ ϑυγατρὸς 
᾿Ἵγγελίας εἴποι τῷ Καλλιμάχῳ, ὡς καὶ τούτῳ συγγενεῖ ὄντι 
καὶ προτετελευτηκότι. 0. κόσμον δὲ Ὀλυμπίᾳ, viv νί- 96 
xmv. ἃ. Ἰφίων πατὴρ ᾿Αλκιμέδοντος τεϑνεώς᾽ Καλλίμαχος 
δὲ εἷς τῶν συγγενῶν. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ἀκούσας 
᾿φίων τὴν ἀγγελίαν εἴποι àv Καλλιμάχῳ. 6. ἄλλως" ποι- 
ητικῶς ἀναπλάττει τῆς ἀγγελίας. ἢ ἴσως ὡς αἴσϑησιν ἐχόν- 
τῶν τῶν τεϑνεώτων λέγε. — f. ὁ δὲ volg" παρὰ δὲ τῆς so 

1l CDEQO: ἔστι xol ϑανόντεσσιν Bv 9 τελευτηκόσιν 
BD || μέρος om. E 6 γραφῆς ego: ταφῆς 8 κεδνὰν χάριν 
om. CD 9 οὐ om. E 10 τεϑνηκότων Q || ἀφικνεῖται E 
12 ἐκεῖνον CDÜv | τούτου om. E 14 κενεὰν 106 supplevi ex V 

20 ἕρμα 284 συγγενεῖ ὄντι V: συγγειτνιῶντι À|. 25.26 τῇ 
νίκῃ 98 Καλλίμαχος 29 ἀναπᾶ. τ. ἀγγ. corrupta; aut voz. 
τὰς ἀγγ. aut &vomà. ..... (lac.) τῆς &yy. cj. Schroeder 
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τοῦ Ἑρμοῦ ϑυγατρὸς ἀκούσας ὁ ᾿Ιφίων εἴποι ἂν Καλλιμάχῳ 
τῷ συγγενεῖ αὐτοῦ .... ἐκ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος ὁ Ζεύς. 
Ἰφίων δὲ καὶ Καλλίμαχος κατὰ μέν τινας (ἁπλῶς συγγενεῖς) 
τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος, κατὰ δὲ ἐνίους ὁ Ἰφίων μὲν πατὴρ, 

5 Καλλίμαχος δὲ ϑεῖος. σ΄. ὅτι δὲ ὁ Ἑρμῆς καὶ ἐπουράνιος καὶ 
ἐπίγειος καὶ ὑποχϑόνιος δηλονότι καὶ κῆρυξ ϑεῶν ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐν γῇ" καὶ ὅτι ὑποχϑόνιος, μαρτυρεῖ Ὅμηρος (o 1) ; 

Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο. 

᾿Δγγελία δὲ ὄνομα κύριον τῆς ϑυγατρὸς Ἑρμοῦ. 
10 106 ἢ. ἀκούσας Ἰφίων: ὃ ᾿Ιφίων πρόγονός ἐστιν B(C)DEQ 

᾿Δλκιμέδοντος [οὗτος]. ^ i. εἰδωλοπεποίηκεν Ἑρμοῦ ϑυγα- 
τέρα τὴν ἀγγελίαν. ἄγγελος γὰρ ὃ ϑεὸς οὗτος. ἀκούσας 
otv, φησιν, ὃ Ἰφίων τῆς τοῦ Ἑρμοῦ ϑυγατρὸς ᾿Δγγελίας 
ἐννέποι τῷ Καλλιμάχῳ, ὡς καὶ τούτῳ συγγενεῖ ὄντι καὶ 

15 προτετελευτηκότι. τί ἂν οὖν ἐννέποι; τὸν κόσμον τὸν ἐν 
Ὀλυμπίᾳ, τουτέστι τὴν νίκην. ἡ γὰρ ἑνὸς νίχη πᾶν τὸ 
γένος κοσμεῖ. Κ. Ἰφίων καὶ Καλλίμαχος κατὰ μέν τινας 
ἀπλῶς συγγενεῖς τοῦ ᾿Δλκιμέδοντος, κατὰ δέ τινας ᾿ἸΙφίων 

μὲν πατὴρ αὐτοῦ, Καλλίμαχος δὲ ϑεῖος. τ1860 
20 110. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς: ἀγαϑὰ ἐξ ἀγαϑῶν καὶ καλ- BCDEQ 

λίστων παρέχειν αὐτοῖς βούλοιτο ὁ Ζεύς. τὸ δὲ ϑέλοι 
εὐκτικῶς. 

111a. ὀξείας δὲ νόσους: διὰ τὰς ἀλγηδόνας. ABCDEQ 
Ὅμηρος (.4 269): 

25 ὡς δ᾽ ὅταν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα. 

5 Eust. Il. 561, 34 

2 lac. indicavi — 3 supplevi ex V 4 ἐνίως A* 5 Καλλι- 
μαχίου sine acc.): ὁ δὲ υἱός: V|| δὲ (alt.) ft. delend. — 9 ἀγγελ(ία) 

10 1] om. E 'Eou& δὲ ϑυγατροί (-ὁς V) üv 11 οὗτος B οὗτος 
δὲ 0: om. CD ὅτι E ft. recte || εἰδωλ. δὲ Ἑρμοῦ CD 14 ἐννέ- 
ποι ἂν Ὁ 15 ἂν om. Bv || τὸν κόσμον — 16 νίκην CDEQ: τὴν 
vixqv: ταύτην γάρ φησι τὸν x. τ. ἐν Ὀλ. Bv 19 ϑεῖος] seq. 
in E [ἀ]λλ᾽ ἀριστάρματον" ὁ νοῦς ἀλλ᾽ ἐξοχώτατον ἐκ τῶν &p- 
μάτων γέρας ἐν (i. e. sch. P. V 39 init), inducto ornamento 
del. 20 ἐσϑλὰ et ἐσϑλοῖς ()Uv 2421 αὐτοῖς om. B || δὲ om. 
B || ϑέλει E 29 εὐχτικόν C 23 διὰ Α: ὀξείας εἶπε τὰς vó- 
σους διὰν 24 Ὅμηρος om. A 25 ἔχοι Bv. ἔχει C 
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b. ἢ ὀξείας διὰ τοὺς πυρετούς. "Ageroc (Ph. 338)' ὀξέα 
BCDEQ σειριάει. 6. καὶ ἀποκωλύοι αὐτῶν τὰς ἐπιπόνους καὶ ὀξείας 

νόσους. ἅ. ὀξεῖαι δέ εἰσιν a£ ἐπικίνδυνοι. 
A 1138. εὔχομαι: εὔχομαι μὴ γενέσϑαι νέμεσιν αὐτοῖς 
μηδὲ φϑονηϑῆναι περὶ τῶν καλῶν μηδὲ νέμεσιν παρακολου- 
ϑῆσαι. b. εὔχομαι τῷ Διὶ ἐπὶ τῇ τῶν καλῶν αὐτῶν 

. μοέρα μὴ ἐπιϑεῖναι διχόβουλον καὶ ἐναντίαν νέμεσιν. 
ΒΟΏΕΟ  113ec. εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν: εὔχομαι μὴ γενέσϑαι 

νέμεσιν αὐτοῖς, τουτέστι μὴ φϑονηϑῆναι περὶ τῶν καλῶν. 
d. διχόβουλον δὲ τὴν νέμεσιν τὴν ἐπιφϑονοῦσαν καὶ ἐναν- 

τία ποιοῦσαν οἷς βουλευόμεϑα. e. οἷον τὴν διχάζουσαν 
BEQ ἀφ᾽ ἡμῶν | καὶ χωρίξουσαν τὰς βουλάς. £f ἢ τὴν ἐναντία 

βουλευομένην τοῖς ἤδη προκατωρϑωμένοις ὑφ᾽ ἡμῶν. 5D 
BDEQ £ ἄλλως" εὔχομαι δὲ τῷ αὐτῷ Zh ἐπὶ τῇ τῶν καλῶν 

μοίρᾳ νέμεσιν καὶ βασχανίαν μὴ ᾿ἐπιβαλεῖν. 110 D 
A 1142. διχόβουλον: τὴν ἐπίφϑονον καὶ ἐναντίαν οὖ- 
σαν οἷς βουλόμεϑα. ^ b. τουτέστι τὴν διχάζουσαν ἀφ᾽ ἡμῶν 
καὶ χωρίζουσαν τὰς βουλάς. 

Βοῦερ  li5a. ἀλλ᾽ ἀπήμαντον: ἀλλ᾽ ἵνα ἀβλαβῆ τὸν βίον 
αὐτῶν διάγων ὁ Ζεὺς καὶ φυλάττων, αὐτοὺς ἐπαίροι εἰς 
δόξαν καὶ τὴν πατρίδα αὐτῶν Δΐἴγιναν. 

A 115b. ἀπήμαντον: ὁ Ζεὺς ἐπάγων ἀπήμαντον βίον 
αὐτούς τε αὔξοι καὶ τὴν Αἴγιναν. 

PQ Τέλος ᾿Δλκιμέδοντος. 

1 ὀξείας om. V 2 ἀποκωλύει ca ἀποκλύοι E 4 vé- 
u(s)c(uv) A**: νέμεσις AP»* 6 αὐτῶν ego: αὐτὸς 8 l. om. D 

9 αὐτῶν CDOQ 10 ἐπιφϑονοῦσαν ΒΕ: ἐπὶ φϑόνου CD 
ἐπίφϑονον 6 11 οἷον BO: 7j CD ἢ corr. ex οἱ E 12 δια- 
χωρίξ. ἂν | τὰς ΒΆ: πρὸς E — 13 προκατωρϑῶωμ. 66: προκατορ- 
2cou. B προκατορϑουμ. Ε 14 τῷ αὐτῷ] αὐτῷ τῷ ἃ 15 μοί- 
oc νέμεσιν Bv: μοίρᾳ νεμέσει E νεμέσει μοῖραν D νεμέσει καὶ 

; μοίρᾳ Q, om. καὶ 20 αὐτῶν] αὐτοῖς E | καὶ φυλ. ὁ Z. C 
21 αὐτοῖς E 23 αὔξοι scripsi: αὔξει Red., ἄξει Α 

εἰ 

το 

5 

0 
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Scholia in Olympioniearum carmen IX. 

᾿Εφαρμόστῳ Ὀπουντίῳ παλαιστῇ. AECDEQ 
Τοῦ 9' εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ic.  DEQ 

τὸ α΄ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ B. ἰωνι- 
κὸν δίμετρον καταληχτικὸν εἰς τροχαϊκὴν συζυγίαν. τὸ y 
Φαλαίκειον ἀντισπαστικόν. τὸ Ó Γλυκώνειον., οἷόν ἐστιν 
ἀντισπαστικόν. τὸ ε΄ ἰαμβικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. 

τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ δ. τὸ ζ΄ ἰωνικὸν δίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ η΄ ὅμοιον τῷ δ΄ καὶ cg. τὸ 9' ὕμοιον 

- , OUR M 2 5 - j /oc τῷ f. τὸ V περιοδικὸν, ἐπίτριτος τροχαῖος. τὸ to ὅμοιον 
- ᾿ € , j / , " δι € 

τῷ ζ΄ xol τῷ ϑ. τὸ ιβ΄ Γλχυκώνειον. τὸ ιγ΄ ὅμοιον τῷ 
/ 1 , ra , * , , A , P ζ΄ καὶ 9' καὶ i. τὸ ιδ΄ ἰαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 
τὸ ιε΄ ἐπιωνικὸν ἄτακτον, β΄ σπονδεῖον ἔχον. τὸ ig 

ἐπιωνικὸν καϑαρὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
[s 1 1 , , 1 A 9 1 3 , 
ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων v. τὸ α΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατά- 

ληκτον. τὸ B' ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ y 
3 1 , - - - 1 pr 9 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταλῆγον μιᾷ συλλαβῇ. τὸ δ΄ ἰωνι- 
κὸν χκαταλῆγον εἰς τροχαϊκὴν συζυγίαν δίμετρον ὑπερκατά- 
ληκτον. τὸ ε΄ δακτυλιχὸν ἐφϑημιμερές. τὸ ς΄ προσο- 
διακὸν τρίμετρον καταληκτικόν᾽ α΄ ἰωνικὸς ἀπὸ μείξονος, 
β΄ χορίαμβος, γ΄ ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἐλάσσονος. τὸ ζ΄ τρίμετρον 

2 post ις΄ add. ἡ δὲ ἐπῳδὴ κώλων (ἐστὶ) « EQ 8 ὑπερ- 
κατάληκτον D: orodpesiaóo E ὑὕπερκ. εἰς δισύλλαβον ἂν 
4 post γ΄ add. ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον D 5 ga- 
λάγκιον E | ἀντισπαστικόν om. D 7 üpotov τῷ ubique V: 
ὁμοίως τῷ ubique ΕΘ ὁποῖον τὸ fere D 8 δ΄ καὶ om. D | 
καὶ τῷς ἃ 9 περιοδ. (8. χοριαμβικὸν) ἢ ἐπίτρ. Pauw || ἐπί- 
τριτος τροχαῖος Dv: ἐπίτριτον edam E ἐπίτριτον τρο- 
χαῖον Q 10.11 τῷ ξ΄ ---τα' E: τὸ ξ΄ Ὁ τῷ 9' καὶ τῷ ια΄ ἃ 
12 β' σπονδεῖον ἔχον Ὁ: α΄ σπ. ἔχον Ε σπ. ἔχει τὸν β Q 
14 τῆς ἐπῳδῆς τὰ κῶλα EQ | ἐπῳδὺς V: ἐπῳδὴ D 14. 15 ὑπερ- 
χκατάλ. D 15 ἰαμβικὸν L*EQ: ἀναπαιστικὸν D! 16 κατα- 
λῆγον DO: καταληκτικὸν E 17 item  τροχαϊκῇ συζυγίᾳ, om. 
εἰς 6 17.18 ὑπερκατάλ. post col. ε΄ trp. E 19 ἰωνικοῦ 
00 20 γοριάμβου DO || iovizóv ἢ iovixov Q | τρίμετρον Qv: 
δίμετρον DE 
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ἐπιωνικὸν βραχυκατάληκτον. τὸ η΄ διπλοῦς τροχαῖος (xol 
διπλοῦς ἴαμβος). τὸ € ἰωνικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον 
ἀδιάφορον κατὰ τὴν» ἄρχουσαν. τὸ V ἀντισπαστικὸν ἐννεα- 
σύλλαβον Σαπφικὸν πλεονάζον τοῦ Γλυκωνείου μιᾷ συλλαβῇ. 

18. τὸ μὲν ᾿Αφχιλόχου μέλος: “Ἀρχίλοχος ἐλϑὼν εἰς 
Ὀλυμπίαν μέλος ἐποίησεν εἰς Ηρακλέα ἔχον οὕτως (fr. 119): 

τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ “Ηράλλεις, 
αὐτός τε xol ᾿Ιόλαος, αἰχμητὰ δύο. 

b. τὸ ἑξῆς τοῦ Aóyov: τὸ μὲν ̓ Δρχιλόχου μέλος τὸ φω- 
νᾶεν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ ἤρκεσεν ἡγεμονεῦσαι παρὰ τὸν “Κρόνιον 
λόφον κωμάξοντι ᾿Ἐφαρμόστῳ. ^ e. ᾿Αρχίλοχος τῷ Ἡρακλεῖ 
ὕμνον ... ἀπορήσας κιϑαρῳδοῦ διά τινος λέξεως τὸ μέλος 
ἐμιμήσατο. συντάξας οὖν τοῦτο τὸ κόμμα" τήνελλα, οὕτως 
τὰ ἑξῆς ἀνεβάλλετο, καὶ αὐτὸς μὲν τὸ μέλος τῆς κιϑάρας 

ἐν μέσῳ τῷ χορῷ ἔλεγε, τὸ τήνελλα, ὁ δὲ χορὸς τὰ ἐπίλοιπα. 
ἐκ τούτου τὸ λοιπὸν oí ἀποροῦντες κιϑαρῳδῶν τούτῳ τῷ 
κόμματι ἐχρῶντο τῷ τήνελλα. τὸ δὲ ὅλον οὕτως" 

τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ Ἡράκλεις, 
αὐτός τε καὶ Ἰόλαος, αἰχμητὰ δύο. 
τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ Ἡράκλεις. 

d. τριπλόον δὲ διὰ τοῦτο εἶπεν, ἐπειδὴ τρὶς ἐλέγετο τοῦτο 
τὸ χκομμάτιον τοῖς νικῶσι. κωμάζει δὲ πρὸς τὸν τοῦ Διὸς 
βωμὸν ὃ νικήσας μετὰ τῶν φίλων, αὐτὸς τῆς φδῆς ἐξηγού- 
μενος. 6. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ὁ μὲν τοῦ ᾿Αρχιλόχου 

5 

10 

15 

20 

πεποιημένος ὕμνος ἐδυνάστευσε δηϑῆναι κατὰ τοῦτον τὸν 36 
ἀγῶνα᾽ ὁ δὲ ὑπ᾽ ἐμοῦ γενόμενος ῥηϑήσεται. 

ὅ sch. Ar. av. 1764 

1 τὸ η΄ —2 βραχυκατάληκτον om. D 1 τροχαῖος] σπον- 
δεῖος Pauw 1.2 καὶ διπλοῦς ἰαμβος add. v 8 διάφορον Εἰ] 
τὴν om. EQ 8.4 ἐννασυλλ. E 5 sqq. De toto hoc gch. 1 
cfr. Sybel Herm. V (1870) 192—204 12 vuv(ov) A ὕμνου 
Sybel p. 198 | lac. indicavi; diss. p. 32 ποιήσας suppl. Sybel 
13 συντάξας hb ex V: CPRVEU A “προτάξας Bergk || κομμάτιον 
Sybel p. 198 21 τρὶς Bergk: τρίτον — 24 μὲν ζὑπὸν τοῦ 
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lf. τὸ uiv ᾿Αρχιλόχου μέλος: ὁ ᾿Αρχίλοχος πρὸ τού- BCDEQ 
τῶν τῶν λυρικῶν γενόμενος, ϑελήσας ὕμνον ἀναβαλέσϑαι 
εἰς Ἡρακλέα ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ, ἀπορήσας. ̓κιϑαρῳδοῦ διά τινος 
λέξεως μιμήσασϑαι τὸν ῥυϑμὸν καὶ τὸν ἦχον τῆς κιϑάρας 

5 ἐπεχείρησε. συντάξας οὖν τοῦτο τὸ τήνελλα οὕτω τὰ ἑξῆς 
ἀνεβάλλετο. καὶ αὐτὸς μὲν τὸν ἦχον τῆς κιϑάρας ὑποκρινό- 
μενος ἔλεγεν. ἐν μέσῳ τὸ τήνελλα καὶ τὰ ἐπίλοιπα. οἷον 
καλλίνικε χαῖρε ἄναξ ᾿Ηράκλεις, καὶ εἴ τι ἕτερον, οἷον αὐτός 
τε καὶ ᾿ἸἸόλαος, αἰχμητὰ δύο, τήνελλα. τὸ λοιπὸν οἱ ἀπο- 

10 ροῦντες κιϑαρωδοῦ τούτῳ τῷ κόμματι ἐχρῶντο, τρὶς αὐτὸ 

1 οι 

ἐπιφωνοῦντες. κεκράτηκεν οὖν ἐπὶ πάντων νικηφόρων παρ᾽ 
αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς νίχης ἐπάδεσϑαι τὸ κόμμα. καὶ τοί- 
νυν ἐπὶ τοῦ ᾿Εφαρμόστου νικήσαντος τοῦτο ἐλέχϑη. 
g. ὃ δὲ λόγος τὸ μὲν τοῦ ᾿Αρχιλόχου μέλος, οἷον τὸ τήνελλα 
καλλένικε, φωνηϑὲν καὶ προλεχϑὲν ἐν τῇ Ὀλυμπία, ὅπερ 
μέλος ἔχον τὸ καλλίνικος τρίτον ἐλέγετο μετὰ πλήϑους καὶ 
χοροῦ. ἐξήρκεσε παρὰ τὸ Κρόνιον ὄρος ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ 
καϑηγήσασϑαι καὶ προρρηϑῆναι τότε χορεύοντε καὶ κωμά- 
ζοντι σὺν τοῖς ἑταίροις τῷ ᾿Εφαρμόστῳ. ^h. ἄλλως᾽ ὁ μὲν 

1—9 Tzetzes Chil. I 685: ὡς τοῦτο τοῦ Παρίου δὲ τοῦ 4o- 
χιλόχου μέλος, ἐν ᾧπερ καὶ νενίκηκεν, cog ἐν Ὀλυμπίᾳ, μόνῳ 
τῷ στόματι λαλῶν, ὡς τῆς χορδῆς χοπείσης. ὅπερ καὶ Πίνδαρός 
φησι τοῦτον ὑπερϑαυμάξων. τὸ μέλος δ᾽ ἄκουε λοιπὸν αὐτοῦ 
τοῦ Ἀρχιλόχου" τήνελλα. καλλίνικε χαῖρε ἄναξ Ἥράακλεις, αὐτός 
τε καὶ ᾿Ιόλαος, αἰχμητὰ δύο. 

2 ἀναλαβέσϑαι Β ἀναβάλλεσϑαι Ὁ ὃ ἀπορήσας Gerhard 
ex Α: ἑνὸς V οὐκ ἐνόντος ἢ. Quae seq. licenter mutavit Sybel 

5 προτάξας Bergk || τοῦτο B (cfr. A 266, ,13) τοῦὔτῳ E*': 
τούτῳ CDE»'Q | τηνελὰ Β (ἁ corr. ex &?) I οὕτω — 1 τήνελλα 
om. € 5 τὰ BE: τὸ D καὶ τὰ Qv 1 8qq. confusa 
7 τὸ τήνελλα μέσῳ Q, om. £v || τηνελλὰ B (item 9) || τὰ λοιπὰ Bv 

8 χαῖρε καλλίνικε E || εἴτι) ἔτι Ε; 9 xoi] καὶ ὁ Bv J eix- 
μητὰ B: αἰχματὰ 10 κυϑαρῳδῶν t (cfr. A 266, 16) || κόμματι 
BEQv: ὀνόματι CD || τρὶς Bergk: τρίτον 11 ἐπὶ om. B | πάν- 
των τῶν vix. V| παρ΄ ΒΕ: τὸ παρ᾽ 00 12 αὐτῷ τῷ καιρῷ E*c 

14 λόγος Βν: λέγει CD EQ | τοῦ BD: τὸ CE om. Qj τήνελλα 
hinc ubique B 16 τρὶς Sybel 17 τῇ om, CD 19 ἑταί- 
ροις 006: ἑτέροις BE 

BDEQ 
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ὑπ᾽ ᾿Δρχιλόχου, φησὶ, λεχϑεὶς ὕμνος ἤρκεσεν" ὃ δ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ 
BCDEQ νῦν γεγονὼς ῥηϑήσεται. | ἔϑος ὁὲ ἦν κωμάζειν τὴν νίκην 

ἑσπέρας τοῖς νικηφόροις μετ᾽ αὐλητοῦ" μὴ παρόντος δὲ αὐ- 
λητοῦ εἷς τῶν ἑταίρων ἀνακρουόμενος ἔλεγε" τήνελλα καλ- 

BCEQ λένικε. 1. ἄλλως" τὸ μὲν ̓ Αρχιλόχου μέλος, ὃ τοῖς νικῶσι 
τὰ Ὀλύμπια ἐπήδετο, ἦν τρίστροφον, κοινῶς δυνάμενον 
ἁρμόζειν ἐπὶ παντὸς νικηφόρου διὰ τὸ κατὰ τῆς πράξεως 
αὐτῆς ψιλὸν ἔχειν τὸν λόγον, μήτε δὲ ὄνομα μήτε ἰδίωμα 

BEQ ἀγωνίσματος. ἐφυμνίῳ δὲ κατεχρῶντο τούτῳ᾽ | τήνελλα καλ- 
λίνικε. τῷ οὖν Ἐφαρμόστῳ, φησὶν, ἐπήρκεσε παραχρῆμα 
κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν τοῦτο τὸ μέλος κωμάζοντι σὺν τοῖς 

BCDEQ ἑταίροις. Κ. τὸ δὲ τριπλόος ὅτι τρὶς ἐπεκελάδουν τὸ καλ- 
λίνικε. οὐ καϑόλου δὲ τρὶς, ἀλλ᾽ ὅτι τριπλῆν ἔχει τὴν στρο- 
φὴν καὶ πάλιν ἀναλαμβάνεται. Ἐρατοσϑένης δέ (p. 226 
Bernh.) φησι μὴ ἐπινίκιον εἷναι τὸ ᾿Αρχιλόχου μέλος. ἀλλ᾽ 
ὕμνον εἰς Ηραχλέα᾽ τριπλόον δὲ οὐ διὰ τὸ ἐκ τριῶν στροφῶν 
συγκεῖσϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ τρὶς ἐφυμνιάξεσϑαι τὸ καλλίνικε. 

BDEQ | περὶ δὲ τοῦ τήνελλα ᾿Ερατοσϑένης φησὶν ὅτι ὅτε ὃ αὐλη- 
τὴς ἢ ὁ κιϑαριστὴς μὴ παρῆν, ὃ ἔξαρχος αὐτὸ μεταλαβὼν 
ἔλεγεν ἔξω τοῦ μέλους, ὁ δὲ τῶν κωμαστῶν χορὸς ἐπέβαλλε 
τὸ καλλίνικε, καὶ οὕτω συνειρόμενον γέγονε τὸ τήνελλα καλ- 
λίνικε. ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ μέλους ἐστίν᾽ ὦ καλλίνικε χαῖρε 
ἄναξ Ἡράκλεες. 

ΒΟ00Ο 2. φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ: of μὲν προσγράφουσι τῷ ἃ τὸ t 
καὶ ἀκούουσι φωνῇ, τὸ τῇ φωνῇ λεχϑέν᾽ of δὲ ἀπόστροφον 
τιϑέντες ἐν τῷ ἃ τὸ φωνηϑὲν καὶ πολυϑρύλλητον ἀκούουσιν. 

1 φησὶ om. D ᾿ ἐς πέρας V (corr. Pauw) 4 προανα- 
xoovóusvoc E 5 ὃ] ἢ 5. 6 τοῖς νικηφόροις τῶν ἀρ γύρο α 

6 κοινῶς — 9 I As post 21 τὸ καλλίνικε trp. Sybel p 196 
7 διὰ τὸ om. E || κατὰ] καὶ Qv 9 κατεχρῶντο BO: κατ᾽ 

αὐτὸ ἐχρῶντο (C)E 10 φησὶν om. E 11 τοῖς om. B 
12 τρὶς om. E J ἐπεκελάδουν Β(Ε)θ: ἐκελάδουν CD 18 δὲ 
om. ἃ 17 τρεῖς E^ 18 δὲ om. E 19 αὐτοῦ E 20 ἐπέ- 
βαλε Βν 21 συνειρημένον Ε 22 χαῖρε om. E 24 ὩΣ 
νᾶεν Ὀλ. Q: φωνᾶ ἐν Ὀλ. B. φωνᾶεν 6. φωνᾶ s. φωναῶν D || 
τῷ ΒΟ: εἰς τὸ D | τὸ om. D 25 φωνῇ (pr) om. Cv 
26 τιϑέντες ἐν τῷ ἃ Β᾽0: τιϑέναι ἐν τῷ ἃ ἃ τιϑέναι ἐν τῷ ἃ 
καὶ D τίϑενται ἐν τῷ ἃ καὶ Β' 

10 

t2 0 
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88. καλλίνικος ὃ τριπλόος κεχλαδώς: τρὶς ὑμνοῦν- BCDEQ 
ro of νικηφόροι, ἅμα τῇ νίκῃ καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ καὶ ἐν 
τῇ πατρίδι. b. ἢ ὁ πολλάκις λεγόμενος τῇ νίκῃ. ὁ. ἢ 
ἐπειδὴ τρία ἰαμβεῖά εἰσιν. ἃ. ἄλλως" τριπλόος. ὃ πλή- BCEQ 

5 9ov, οἷονεὶ πλήϑει λεγόμενος, ὑπὸ τοῦ πλήϑους αἀδό- 
μενος. e. ἢ ὁ ἁβρυνόμενος καὶ πολλάκις ἀδόμενος. τοῦτο 
λέγει κεχλαδώς. f. ἄλλως" τριπλόος: ἀκαταλλήλως τῷ 
μέλος τὸ τριπλόος ἐπήγαγεν ὁ Πίνδαρος, οὐδετέρῳ προσ- 
πλέξας τὸ ἀρσενικόν. ἀλλὰ ῥητέον πρὸς τὴν διάνοιαν αὖὐ- 

10 τὸν ἀπηντηκέναι᾽ ᾿Αἀρχιλόχου μέλος ὃ ὕμνος, εἶτα ὕμνος ὃ 
τριπλοῦς. σ΄. τριπλόος δὲ ἤτοι ὃ τρὶς ἐπαδόμενος, ἢ τοί- BEQ 
στροφος Qv κατὰ ᾿Δρίσταρχον. ἢ στροφῇ δὲ καὶ &vri- BDEQ 
στρόφῳ τὰ τῶν λυρικῶν σύγκειται ποιήματα. 

81. ὁ τριπλόος κεχλαδώς: ὃ μετὰ πλήϑους κελάδων" A 
15 ἢ πληϑύει τὰ μέλη. — k. [κωμάξοντι φίλοις: πλειόνων 

οὐσῶν ἀντιστρόφων xa9' ἑκάστην στροφὴν ἔφη ὅτι τρὶς ἐπε- 
κελάδουν καλλίνικε λέγοντες. οὐ καϑόλου δὲ τρὶς, ἀλλὰ καὶ 
τριπλῆν ἔχειν τὴν τροπὴν καὶ πάλιν ἀναλαμβάνεσϑαι τοῦτον 
τὸν τρόπον. l βέλτιον δὲ ὅτι τρὶς ἐπῇδον λέγειν τὸ 
ἐφύμνιον οἵ κωμασταί᾽ λέγω δὲ τὸ τήνελλα καλλίνικε. e 

15 EM 645, 29: ὄχλος παρὰ τὸ γλῶ ῥῆμα... ὅϑεν καὶ τὸ 
παρὰ Πινδάρω ἐν Ὀλυμπιονίκῃ, τριπλόος ὁ πεχλαδώς, ἀντὶ τοῦ 
ὁ πληϑύων. id. Orion. 122, 29 (188,12: — πλήϑων). 

1l] τριπλόος CD; id. post κεχλαδώς add. ÉQ | ὁ Qv: om. 
ΒΕ || τρὶς] ὅτι volg C 2 Cum E —4 ἰαμβεῖα D: ἰάμβια B EQ (Cc?) || 
ἄλλως --- 5 λεγόμενος] κεχλαδώς" πλήϑων C (quod ad l., recte) 

4.5 πλήϑων (-ov E?) οἱονεὶ πλήϑει (-ει E*P) λεγόμενος EQ: 
πλήϑει λεγόμενος οἱονεὶ Bv ὅ τοῦ om. C 6 ὁ om. B 
7 ἄλλως om. C | καταλλήλως B ὁ καταλλ. C | vo] τὸ E 8 ó 
Πίνδαρος ego: ὁ τριπλόος BEQ om. C (et Brub.) τὸ τριπλόος h, 
om. (cum Beckio) priore τὸ τριπλ. 8.9 συμπλέξας C 9.10 αὖ- 
τὸν b (praeeunte Beckio): αὐτὴν B(ex corr.?)Cv αὐτὸ EQ (Beck) 

11 τριπλος. τρίπλους Ε ||] ἤτοι om. Ε 12 ὧν om. Bv || κατὰ 
τὸν Ao. Βν 12.13 ἀντιστρόφῳ (x«l ἐπῳδῷ» Sybel Hermes V 
(1870) p. 193 18 σύγκεινται B 14 τρίπλοος κεχλαδώς 
15 ft. 7 ὁ πληϑύων 1606 ἀντιστροφῶν À: στροφῶν Bergk || τρὶς 
ego: τρεῖς 171 τρὶς Sybel p. 194: τρεῖς 18 τροπὴν À: στροφὴν ὃ 
Sybel 1. 1. 19 τρὶς id. ibid.: τρεῖς || λέγειν om. Sybel p. 194; 
λέγοντες cj. Schroeder 
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pe! 3m. (κεχλαδώς:) ὃ λεγόμενος. ὁ ὑπὸ ὄχλου ἀδόμενος. 
n. ἢ κεκλαδὼς, ὃ κελάδων. 

BEQ 88. ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων: τότε μὲν οὖν καὶ παρὰ 
τὸν καιρὸν τῆς νίκης ἐκεῖνα ἐλέχϑη ἐν Ὀλυμπίᾳ᾽ νυνὶ δὲ 
ἀπὸ τῶν τὰ πόρρω βαλλόντων τόξων μουσικῶν. Ὁ. τὸ δὲ 
ὅλον τροπή᾽ τόξῳ μὲν γὰρ τὴν ποίησιν, βέλεσι δὲ τὰ 
ἐγκώμια παραβάλλει. c. ἄλλως ἕαυτῷ παρακελεύεται" 

ABEQ | ἀλλὰ κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον, φησὶν. ἀπὸ τῶν μουσικῶν 
τόξων ἐπινεμήϑητι τοῖς ὕμνοις τὸν Δία καὶ τὴν Ὀλυμπίαν. 

BEQ d. ἑκαταβόλων δὲ, τῶν εἰς ἅπαντα τόπον διικνεῖσϑαι 
ποιούντων τὰ ποιήματα. 

^ 118. ἐπίνειμαι: ἤτοι τῷ χορῷ ἢ ἕξαυτῷ παρακελεύε- 
ται ὁ ποιητής. 

BcDEQ — llb. σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι: ὕμνει, ἢ ὑμνηϑῆναι ποί- 
ησον τὴν Πίσαν τὴν πρωτεύουσαν τῶν πόλεων. ἢ διὰ τὸν 
ἀγῶνα, οἷον τὴν τὸν ἀκρότατον καὶ κάλλιστον τῶν ἀγώνων 
ἔχουσαν. 6. τὸ δὲ ἐπίνειμαι ἢ πρὸς ἑἕξαυτὸν ἢ πρὸς τὸν 

BEQ χορόν. — d. ἄλλως᾽ ἐπίνειμαι: ἔπελϑε. ἡ δὲ παρακέλευσις 
BCDEQ 7] ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἢ ὡς πρὸς τὸν χορόν. 6. ἔπελϑε οὖν, 

φησι, τὸ ἀκρωτήριον τῆς Ἤλιδος, ὅπερ ποτὲ ὁ Πέλοψ ἐξαί- 
ρετον εἴληφε παρὰ τῆς ᾿Ιπποδαμείας νικήσας τὸν Οἰνόμαον 
ἕδνον. 

pe! 11f (ἐπίνειμαι:) ἔπελϑε. ὕμνησον. 
A 12a. ἀκρωτήριον àAiÓog: τὴν Πίσαν λέγει. 

b. ἢ τὴν ἐξέχουσαν τῇ ϑέσει, ἢ τὴν ἐνδοξοτάτην xol πρω- 
τεύουσαν. 

pe! 12b. (443:00c:) τῆς Ὀλυμπίας. 

——— 

1 5α. glossa incertum an B? 3 l. et A |ἑκατηβόλων A || παρὰ 
EQ: περ Β 4 δὲ Bü: δὲ xo) E 5 βαλόντων E 6 τόξῳ 
Gedicke Pind. carm. sel. p. 45: τόξον 8 φησὶν Bü: φημὶ A 
φασὶν E — 9 ἐπινεμήϑητι AB: ἐπινεμήϑητί φησι Ε φησὶν ἐπινε- 
μέϑητι Ὁ (-ἐ- et v) [10 ἑκατηβόλων Βῶθν || δεικνύσϑαι E 
14 ὕμνει ego: ὑμνεῖν BC. νῦν ὑμνεῖν DE 16 ἀγώνων] ἀν- 
ϑρώπων C 18 χορόν] χρόνον B || ἄλλως om. E 19 ἑαυτὸν 
Qv: αὐτὸν BE 21 βα. ἱπποδαμείας | νικήσας | τὸν οἰνόμαον || 
ἔδνον B dimidiis versuum non expletis 22 ἔδνον B ἔδνος DO 

24 “Ἅλιδος AP* 

10 
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13. τοιοῖσδε μέλεσιν: τοιοῖσδε ποιήμασι. τοιούτοις CDEHQ 
ὕμνοις. τοῖς νῦν, καὶ μὴ οἵοις οἵ πρότερον. 

15a. Πέλοψ ἐξάρατο: 0 Πέλοψ κατὰ μέν τινας “υ- A 
δὸς, κατὰ δέ τινας Φρὺξ ἢ Παφλαγών᾽ κατὰ δὲ Δυὐτεσίωνα 
(FHG IV, 345) “4χαιός. 

15b. κάλλιστον ἕδνον: ἕδνον viv οὐ τὸ παρὰ ToU A 
ἀνδρὸς διδόμενον τῇ γαμουμένῃ λέγει, ἀλλ᾽ ὃ αὐτὸς ἐκεί- npEMQ 
νὴν λαβὼν προσεκτήσατο. e. φησὶ τῶν ἐκ τῆς Ἵππο- AcDEHQ 
δαμείας αὐτῷ περιγενομένων δώρων, ( ὅτε ἔγημεν αὐτὴν, τοῦτο 
κάλλιστον fóvov εἶναι, τὴν τῆς χώρας κιτησεεν d. ἄλλως" CDEHQ 
ἄκυρόν ἐστιν ἐπὶ τῆς ᾿Ιπποδαμείας τὸ ἕδνον᾽ ἕδνα γὰρ δι- 
δόασιν οἵ ἄνδρες. φερνὴν δὲ oí γυναῖκες, παρὰ τὸ φέρειν 
u£9' ἑαυτῶν. 

178. πτερόεντα δ᾽ ἵει: ἄφιε τὸν γλυκὺν ὀιστὸν καὶ A 
ἐπὶ τὴν Πυϑίαν. φησὶ, τὸν ὕμνον ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας 
μεϑιστάς. καὶ γὰρ ἐν Πυϑίᾳ ἐνίκησε, λγ΄ Πυϑιάδι. 

17b. πτερόεντα δ᾽ ἵει γλυκὺν ὀιστόν: τροπικῶς τὸν BCDEQ 
ὕμνον. πάλιν δὲ ἢ πρὸς ἑαυτὸν ἢ πρὸς τὸν χορὸν λέγει. 

c. καὶ εἰς τὴν Πυϑῶνα δὲ ἵει καὶ πρόπεμπε τὸν πτερό- BDEQ 
ἐντὰα ὀιστόν. πάλιν δὲ τῇ τροπῇ κέχρηται. παρακελεύεται 
δ᾽ ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας βαλεῖν τοῖς τῶν ἐγκωμίων 
βέλεσι καὶ τὴν Πυϑῶνα κατὰ σκοποῦ. ἐνίκησε δὲ ὁ Ἐφάρ- 

8 Tzetzes ad Lyc. 150. sch. O. I 37 6—8 et 9—193 sch. 
« 276. β 53 19 EM 790, 43. 49. EG 5651, 6. Orion. 160, 11 

1 τοιοῖσδε m.] 7) zx. E || τοιούτοις] τοιοῖσδε E 2 τοῖς νῦν 
om. E 4 ἀπεσιωνα: b 6 l. (& Aag") σεμνόν (z^) ἐπίνειμαι 
ἀκρωτήριον Ἄλιδος V || τὸ παρὰ b: παρὰ τὸ 7.8. ὃ rw 
κτήσατο (0) Πέλοψ λαβὼν τὴν Imm. V 8 φησι] φησὶ δὲ CQv | 
ἐκ V: om. A. 9 ἔγημεν V: ἔστηκεν αὶ [10 τῆς Α: ἐκείνης τῆς V 
(τῆς χ. ἐκείνης D) | κτῆσιν ἈΠΕ: κλῆσιν ἢ κτίσιν Cv (corr. 
eck) [ἄλλως om. EH 11 ἄκυρον Boissonade Herodian. 

Epimerism. p. 283: ἄκαιρον || ἐστιν CDO: δί) EH. 11.12 διδόα- 
συν CHQv: δίδωσιν Ε ἔδιδον D (post ἄνδρες irp.) 12 φερ- 
viv DEH: φερνὰς COv (sch. α 276) | αἱ om. E 14 ὀιτὸν 
16 Πυϑίᾳ] πυϑίδι À (-δὲ ft. ex corr.) | τριακοστῇ b ex V  πυϑίδι 
A; ft. Πυϑιάδα 18 λέγει, ΒΕ: τρέπει τὸν λόγον CDOv 
19 τὴν DEO: τὸν B 21 δ᾽ ἑαυτὸν B: δὲ αὐτὸν E δὲ αὐτὸ DO 
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uócrog καὶ Ὀλύμπια, ὡς προεῖπον, xol Πύϑια, ἑβδομηκοστῇ 
ὀγδόῃ Ὀλυμπιάδι. 

ge — 17d. (ἴει:) πέμπε. 
BcobEQ 188. Πυϑῶνάαδ᾽ ὀιστόν: ἀντὶ τοῦ καὶ τὴν Πυϑῶνα 

ὕμνει. — b. καὶ πρὸς τὴν Πυϑῶνά, φησιν, ἀφίει τὸν γλυ- 5 
κὺν ὀιστὸν, ὅ ἐστι τὸν ὕμνον, ἀπὸ τὴς Ὀλυμπίας μεταβάς. 
καὶ γὰρ Πύϑια ἐνίκησεν ὁ Ἐφάρμοστος τὴν λ΄ Πυϑιάδα. 

BDEQ — 18c. οὔτοι χαμαιπετέων: οὐ γὰρ δὴ εὐτελῶν οὐδὲ, 
μικρῶν λόγων ἀπάρξῃ περὶ τῶν τοῦ ἀνδρὸς παλαισμάτων | 

ABDEQ λέγων καὶ τῇ κυϑάρᾳ ἐπὶ τούτοις χρώμενος. d. οὐ τοι- 10 

ovrQv λόγων ἐφάψῃ κατὰ τοῦτον τὸν ὕμνον, o? ἂν πέσοιεν 
χαμαὶ, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐνδόξων καὶ δυναμένων πανταχοῦ 

Α διικνεῖσϑαι. 6. χαμαιπετῆ δὲ κυρίως ἐστὶ δόρατα ἢ βέλη, 
ὅταν ἀποτυχόντα τοῦ σώματος χαμαὶ πέσῃ. 

A 21. φόρμιγγ᾽ ἐλελίξων: ἀντὶ τοῦ vij κιϑάρᾳ τὸν ἐπί- 15 
νικον προσάδων. 

B(C)DEQ 99 a. κλεινᾶς ἐξ Ὀπόεντος: ποίου, φησὶν, ἀνδρός; 
τοῦ ἐκ τῇς Ὀποῦντος᾽ ἵν᾽ ἧ, τοῦ ᾿Εφαρμόστου᾽ ἐκεῖϑεν γὰρ 
τὸ γένος ἔχει. 

Α 22b. αἰνήσαις ? καὶ υἱόν: τῇ διαιρέσει οὕτω᾽ τὸ 30 
αἰνήσαις. ἐχόμενον δὲ τὸ ξ᾽ τοῦτο δὲ τὸ E προενεκτέον ἐγ- 
κλίσει καὶ δασυντέον, ἵνα σημαίνῃ" ἐπαινέσας αὐτὴν. τὴν 
Ὀποῦντα, καὶ τὸν υἱὸν δὲ αὐτῆς τὸν Ἔφάρμοστον, καϑὸ 

1 προεῖπον ΒΕ: προεῖπε ἢν. Sch. O. II 70d. 82a conferri 
iubet Schroeder proll. p. 60 — ? ὀγδόῃ scripsi ex pap. Oxyrh. 
CCXXII, 1, 37 (cj. iam Hermann ap. ἢ); τρίτῃ codd. 4 11 ἀλ- 
λως DO | Πυϑῶνα δ᾽ B(O)E || ἀντὶ --- 5 ὕμνει om. C | ἀντὶ τοῦ 
καὶ om. DQ || x«i B: κατὰ E 5 φησιν om. CDO Ι ie. DQ 
τρέπε C 6 τὸν om. E 7 καὶ γὰρ] καὶ γὰρ καὶ Ὀλύμπια 
καὶ € | τὴν 4 Πυϑιάδα ὈΕ6: τῇ τριακοστῇ Πυϑιάδι B om. C 

8 l. et A; om. D 10 λόγων B Ϊ τούτῳ B || οὐ -- 11 ὕμνον 
V: οὐ τοῦτον ὑμνῶν Α 11 κατὰ — ὕμνον om. D | o? BEQ: 
οἷον D οὐκ À | ἂν πέσοιεν scripsi : ἂν πέσοι À πέσοιεν ἂν Ε 
πέσειεν ἂν Β πέσειαν ἂν ἢ πέσει ἂν Ὦν 12 τοὐναντίον om. 
V || ἐνδόξων καὶ om. D | δυναμένων A: δυνατῶν V | πανταχό- 
ϑίεν, A 14 órov'ego: ὅτι 11 Ὀπέοντος E || em πόρου E 

20 οὕτως A**? 21 προενεκτέον ego: προσενεκτέον 
21. 22 ἐγκλίσει Mommsen suppl. p. 120: ἐγκλήσει 22 δασυν- 
τέον id. ibid.: δασύνοντας 28 τὸ "Ego. 



Olymp. IX 17 — 27 213 

πατρὶς αὐτοῦ ἐστιν. ο. δύναται δὲ καὶ τὴν ἡρωίδα λέγεϊν, 
υἱὸν δὲ τὸν Ὀποῦντα. 

22 ἃ. αἰνήσαις € καὶ víóv: € ἀντωνυμία᾽ κεῖται γὰρ BCDEQ 
ἀντὶ τοῦ αὐτὴν, τὴν Ὀποῦντα᾽ υἱὸν δὲ τὸν πολίτην λέγει. 

δ 6. ἄλλως᾽ τὴν πόλιν Ὀποῦντα καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν BDEQ 
νικηφόρον᾽ υἱὸν δὲ ἀντὶ τοῦ πολίτην. . δύναται καὶ 
αὐτὴν τὴν ἡρωίδα λέγειν, υἱὸν δὲ Ὀποῦντα. 

28 ἃ. (ξ:) αὐτὴν, τὴν Ὁποῦντα. b. (υἱόν:) ἤγουν Br! 
τὸν πολίτην. 

10 24a. àv Θέμις: ἣν ἡ Θέμις λέλογχεν [ἀντὶ τοῦ ἥν- A 
τινα] καὶ 15 ϑυγάτηρ αὐτῆς Εὐνομία. ἐνήλλαχε δὲ τὴν 
πτῶσιν. b. Θέμιδος δὲ ϑυγατέρα καὶ ᾿Ησίοδος (th. 901) 

δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν Ὥρας, 
Εὐνομίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεϑαλυῖαν. 

15 6. ὃ δὲ λόγος ἐπὶ τῆς Ὀποῦντος, ὅϑεν ἦν ὁ νικηφόρος. 
24d. ἃν Θέμις: ἥντινα Ὀποῦντα ij τε Θέμις καὶ 17] BCDEQ 

ϑυγάτηρ ταύτης Εὐνομία ἡ τὰς πόλεις σώξουσα κεκλήρωται 
κατέχειν" | ἥτις Εὐνομία μεγάλην δόξαν ἔχει. 5τᾶ00 BDEQ 

927a. ϑάλλει δ᾽ ἀρεταῖς: vj Ὀποῦς ϑάλλει ταῖς ἀρε- A 
30 ταῖς ἔν τε Πυϑοῖ καὶ Ὀλυμπίᾳ. τὸ δὲ ἶσον ἀντὶ τοῦ κοι- 

νῶς. b. παρά τε τὸ σὸν ῥέεϑρον, Κασταλία, καὶ τὸ τοῦ 
᾿Δλφεοῦ. 

2716. ϑάλλει δ᾽ ἀρεταῖς: βρύει δὲ καὶ αὔξεται ταῖς BDEQ 
τῆς νίκης ἀρεταῖς [ἡ Ὀποῦς] ἔν τε τῇ Κασταλίᾳ πηγῇ ἐν 

45 Πυϑοῖ | καὶ ἐν ταῖς τοῦ ᾿Αλφειοῦ ποταμοῦ ..... » τουτ- BCDEQ 
ἐστιν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ ἀφ᾽ ὧν, ἤτοι. ποταμῶν ἢ τόπων. αἵ 
νῖκαι καὶ τὰ ἄνϑη τῶν Min E τὴν ἔνδοξον τῶν “οκρῶν 

3 l. om. D (τὸ δὲ & id) 5.6 τὸν vix. DO: vix. BE 
6 δὲ ἀντὶ] ἀντὶ ἃ || δύναται) δύναται δὲ Dv || xol om. D 
10 ἂν A* 10. 11 ἀντὶ τοῦ ἥντινα seclusi 11 αὐτῆς ego: 
αὐτοῦ. Q. s. ad οἱ pertinent 14 τὲ (pr) om. 16]. ϑυγάτηρ 
add. EQ 198α. cfr. Mommsen suppl. p. 121 19 ἡ ego: ἢ] 
Ὀποῦς ϑάλλει Bergk Ν. Jahrb. 117,39: aes d'cÀÀm 21 (1 
παρὰ Bergk 1. 1. 23 1] ἄλλως D | αὔξεται BE: αὔξει (η) 
Ὀποῦς ἐνθ 28.24 ταῖς ἀρεταῖς ταῖς τῆς νίκης B(v) 284 ἡ 
Ὀποῦς om. DEO 25 καὶ om. E | ταῖς (ῥοαῖς ) Lehrs p. 26; 
ποταμοῦ (ῥοαῖς) Bergk N. Jahrb. 117, 39; potius scrib. ποτα- 
μοῦ {προχοαῖς» 

ScHoL. rx PrxDARUM ed. Drachmann. 18 
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μητέρα τὴν Ὀποῦντα ἐπέρχονται καὶ ὑψοῦσι τὴν καλλίδεν- 
δρον᾽ ἀφ᾽ οὗ δηλοῖ τὴν εὔγειον. 320 310 85 d. ϑάλλει δ᾽ 
ἀρεταῖς: ἡ Ὀποῦς ϑάλλει ταῖς ἀρεταῖς τῆς Κασταλίας, ἀντὶ 

BDEQ τοῦ τῆς Πυϑοῦς κρήνη γάρ ἐστιν ἐν Πυϑῶνι. | τὰ γὰρ 
Πύϑια ἐνίκησε καὶ τὰ Ὀλύμπια. 21: 000 5 

BEQ 31. ἐπαείροντι: ὑψοῦσι. μετεωροῦσιν. ὑμνοῦσιν. 
A 32a. ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον: μητέρα τοῦ ᾿Εφαρμόστου 

τὴν Ὀποῦντα, 'καϑὸ μητέρας τὰς πατρίδας λέγουσι. Μᾶτερ 
ἐμὰ, τὸ τεὸν, χρύσασπι, φησὶ τὴν Θήβην (J.T, 1) Ὁ. μητρό- 
πολις δὲ τῶν Δοκρῶν ἡ Ὀποῦς. 10 

BDEQ 9820. ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον: ματέρα τὴν Ὀποῦντα τοῦ 
BEQ ᾿Εφαρμόστου πατρίδα. ^ d. μητρόπολιν δὲ τὴν Ὀποῦντα τῶν 

“Ποκρῶν λέγει. 
BDEQ 33. ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν: Ó νοῦς τοιοῦτος ἐγὼ 

δὴ οὖν ταύτην τὴν προσφιλεστάτην Ὀποῦντα ἐκδήλοις καταυ- 15 
γάξζων ὕμνοις πανταχοῦ ἐχπέμπω ταύτην τὴν ἀγγελίαν καὶ 
ἵππου παντὸς ταχυτάτου καὶ ναὸς ταχείας ϑᾶττον. εἴπέρ 

τινι ϑεία μοίρᾳ καὶ μετά τινος ϑείας χειρὸς τὸν ἐξαίρετον 
τῶν Χαρίτων κῆπον, τὸν ποιητικὸν λέγει, νέμομαι. τοῦτον 
δὲ νέμομαι εἶπεν, ὅτι οἶδεν αὑτὸν εὐφυῶς καὶ δυνατῶς 20 
φράζοντα, εἰ δὲ καὶ χάρις τοῖς ποιήμασιν ἐφέψεται, ὡς ἄν- 
ϑοῶώπος ἀγνοεῖ. 

A 848. μαλεραῖς: ταῖς λαμπραῖς, παρόσον τὸ πῦρ λαμ- 
πρὸν καὶ μαλερὸν λέγεται᾽ ὡς ἐκ μὲν τοῦ ἐπιϑέτου τὸ πῦρ 
δηλοῦσϑαι, ἐκ δὲ τοῦ πυρὸς τὸ λαμπρόν. ὃ δὲ τρόπος 35 
μετάληψις. — b. λαμπρὰς δὲ τὰς ὠδὰς διὰ τὸ διικνεῖσϑαι 

1 τὴν (pr) om. E|| ὑπέρχονται E. Ft. ἐπαείροντι — 1.2 τὸ 
καλλίνικον δένδρον E 21]. ἄλλως praem. Β 4 ἐστιν om. DO 
6 ὑψοῦσι B: ὑψοῦσι καὶ E τὴν καϊλλίδενδρον ὑψοῦσι καὶ Q || 
μετεωρίξουσιν E || ὑμνοῦσαι E 7 μάτερ Α"“Ξ μᾶτερ ΑΡΞ 8 μά- 
vto ΑΞ 9.10 μητρόπολιν A** 10 ὁπός 11 l om. D || μητέρα 
Ὁ 0.» || τοῦ] τὴν E 14 ὁ νοῦς τοιοῦτος om. D 15 δὴ om. E 
17 ταχυτάτου DEG b: ταχύτερ(ον) B ταχύτατα V ταχυτέραν ἢ 
18 x«i om. B 19 x&zov B?v || λέγω D || τοῦτον ΒΕ (νέμομαιν 
δὲ, om. τοῦτον, D): τοῦτον. Ft. τοῦτο δὲ, (si) νέμομαι — 20 oiv] 
εἶδεν E οἷδε (uiv) Schroeder | αὑτὸν b: αὐτὸν | καὶ om. E 
21 φάζοντα E || καὶ om. E || ἐφέψεται B»^DQi: ἐφάψεται B**EQ*v 

22 ἀγνοῶ Ὁ 5 26 λαμπρὰς B: λαμπρός 
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ὡς τὸ πῦρ. cC. ὁ δὲ Δίδυμος ἀντὶ τοῦ μαλακαῖς καὶ γὰρ 
ἑτέρωϑι (J. II, 8) μαλακοφώνους τὰς ὠδάς φησιν. 

34d. μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς: λαμπραῖς, κατὰ BCDEQ 
μετωνυμίαν. e. ἄλλως" ταῖς λαμπραῖς καὶ ἐκδήλοις. BEQ 

5 f. ἐπιφλέγων δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπαυγάζων᾽ διόλου γὰρ τῇ τροπῇ BCDEQ 
ὡς ἐπὶ πυρὸς ἐπέμεινε. g. λαμπρύνων. h. ἐγὼ οὖν, 
φησιν, ὑμνῶν τὴν πόλιν ταύτην τὴν ἀγγελίαν πανταχοῦ 
πέμψω ταχύτερον ὀξέος ἵππου καὶ νεὼς οὐριοδρομούσης, εἰ 
σὺν ϑεοῦ βουλήσει κεχαριτωμένα ποιήματα γράφω. 

10 36a. ναὸς ὑποπτέρου: ἢ τῆς ταχείας, ἢ τῆς εὐτρε- A 
πισϑείσης ἀρμένοις. (Ὅμηρος Σ τὰ πτερὰ νηυσὶ πέλονται 
(A 124). 

36b. ναὸς ὑποπτέρου: ταχείας. ὁ. ἢ διὰ τὰς κώ- BEQ 
πας. Ὅμηρος (λ 124)' τὰ πτερὰ νηυσὶ πέλοντα. ἃ. ἀγ- 

15 γελίαν δὲ τὴν περὶ τῆς νίκης. 
38a. εἰ σύν τινι μοιριδίωῳ: εἰ σύν τινι μηχανῇ παρὰ A 

Μοιρῶν δεδομένῃ μοι τῶν Χαρίτων ἐπινέμομαι κῆπον καὶ 
μὴ παρὰ φύσιν βιάξομαι. — b. ἄλλως᾽ εἴπέρ τινι ϑείᾳ μοίρα 
τὸν ἐξαίρετον τῶν Χαρίτων κῆπον (τὸν ποιητικὸν λέγει) 

50 καρποῦμαι τοῦτον. οἶδε γὰρ αὑτὸν εὐφυῶς μὲν γράφοντα, 
εἰ δὲ χάρις τοῖς ποιήμασιν ἐπακολουϑήσει, ἀγνοεῖ. 

38c. μοιριδίῳ παλάμᾳ: δαιμονία μηχανῇ καὶ BCEQ 
τέχνῃ. 

39a. Χαρίτων xümov: τὴν ποιητικὴν λέγει, δι᾿ ἧς CDEQ 
85 ἔστι χαρίσασϑαι. — b. ἄλλως᾽ κᾶπον: τὸν ποιητιχόν. BEQ σι 

1 Hes. μαλερόν. μαλερὰς φρένας. Eust. Il. 691, 52 
10 Hes. ὑποπτέρου. 

3 ἐπιφλ. &oiÓ. om. CD Il λαμπραῖς] x«i διαδήλοις καὶ A. C 
4 ἀδήλοις E 5 γὰρ BE: δὲ CD 6 ἐπέβαινε E 

8 ταχυτέραν Q | νεὼς BE: νηὸς DQ νηὸς ὀξείας καὶ ταχείας C || 
&£ooÓgouovong Qi 9 κεχαρισμένα v 11 supplevi ex V || 
νηυσὶ Hom.: κυσὶ A 14 τὰ] τὴν E | cap pi E 15 post 
νίκης add. καὶ ναὸς ὑποπτέρου᾽ ἐγρ(άφη) -:- B (ἐγρ(άψαμεν) 
Mommsen suppl. p. 124) 20 αὑτὸν b: αὐτὸν 22 δαιμονίῳ 
τῇ μηχανῇ Ε 25 ἔστι om. EQ || ἄλλως" κᾶπον EQ: Χαρίτων 
x&zov B 

18* 
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BCDEQ c. ὅτι δὲ πάροικοι ταῖς Μούσαις αἵ Χάριτες, καὶ ᾿Ησίοδος 
μαρτυρεῖ (th. 64): 

' ᾽ , ^ / , LA 9/93 41 
πὰρ ὃ αὐταῖς Χάριτές τε καὶ Ἵμερος οἰκί ἔχουσιν. 

BDEQ 40. κεῖναι γὰρ ὥπασαν: oí Χάριτες τὰ ἐν τῷ βίῳ 
BCDEQ τερπνὰ τοῖς ἀνϑρώποις παρέσχον" | ἀγαϑοὶ δὲ καὶ 'Gogol 

καὶ ἀνδρεῖοι ἄνϑρωποι κατὰ βούλησιν τοῦ δαιμονίου καὶ 
ϑεῶν γίνονται. Χαρίτων μὲν γὰρ ἔργον οἶδε τὸ τὰ πράγ- 

, - A 

ματα χαριέντως ἀποτερματίξειν, Μοιρῶν δὲ καὶ εἱμαρμένης 

BCEQ τὸ δυνατούς τινας κατὰ ἀνδρείαν καὶ | συνετοὺς κατὰ φρό- 

νησιν γίνεσϑαι. λεληϑότως δὲ ὃ Πίνδαρος διὰ τὸ ἀνεπαχ- 

ϑὲς τὰ ἴδια ἐπεξεργάζεται ἐγκώμια. 

BCEQ 42. κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες: ἀγαϑοί, φησιν, ἄνδρες 

BCDEQ κατὰ ἀνδρείαν xoi | σοφοὶ κατὰ σύνεσιν ἐκ ϑεοῦ μοίρας 
, , - 3! 1 ,F M [d , 

ἐγένοντο. τοῦτο δὲ παραδεικνὺς παραβάλλει τὸν ᾿Ηρακλέα, 
ὅτι εἰ μὴ κατὰ ϑεοῦ μοῖραν ἐγεγόνει τοιοῦτος, οὐκ ἂν 

ποτε ὑπέστη ἀντιστῆναι ᾿ἡπόλλωνι καὶ Ποσειδῶνι καὶ “Διδῃ 

Ἡρακλῆς. 
BCDEQ 43. ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος ἕως ϑνασκόν- 

, δὲ ἐς δ ,;7 3 t , , ^ Ca - 

των: τίνες εἰσὶν αἱ αἰτίαι δι᾿ ἃς ἐπολέμησε τοῖς τρισὶ ϑεοῖς 

ὁ Ἡρακλῆς; πρὸς τὸν Ποσειδῶνα μὲν προϊστάμενον Πυλίων. 
2 , a ς - Ll , ' , A EOS i 

ἐπολέμει γὰρ Ηρακλῆς τοῖς Πυλίοις διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. 

ἀνελών τινα Τραχίνιον καὶ φεύγων τοῦ φόνου τὸ μύσος 
ἔρχεται πρὸς Νηλέα ἐπὶ τῷ παϑαρϑῆναι τοῦ φόνου. ὡς 
οὖν οὐκ ἐπέτρεψεν, ἐκίνησε πρὸς Νηλέα πόλεμον. ὃ οὖν 

15 

Ποσειδῶν ὡς ὑπὲρ παιδὸς ἐμαχέσατο τῷ ᾿Ηρακλεῖ᾽ Νηλεὺς 95 
γὰρ καὶ Πελίας Ποσειδῶνος υἷοί. πρὸς δὲ ᾿ἀπόλλωνα οὕτω 
καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν. εἰς γὰρ τὴν Πυϑῶνα παρεγένετο 

1 δὲ] δὴ E || πάροικοι ΟΌΕΘ: παροικοῦσι Bv | καὶ om. E 
4 ci] αἵτινες Lehrs p. 26 6 ἄνθρωποι om. C 9 δυνατὸν E || 
συνετοὺς] συνετοὺς δὲὴ᾽ E . 10.11 τὸ ἀνεπαχϑὲς BC id., sed τὸ 
ἀν in ras. E: τὸ ἐπαχϑὲς 0 11 ἀπεργάζεται C ἐπεργ. Q 
13 κατὰ ἀνδρείαν om. E 14 τοῦτο] τοῦ Ε 17 Ἡρακλῆς 
om. CD 18 ἂν τριόδοντος om. D ἂν om. E 20 ó om. 
C(D)Q 29 Τράχινον E 94 ἐπέστρεψεν E ||ἐκίνησε BE: ἐνί- 
*nos Qi ἐνείκησε 05 συνεῖρε D ἐνέστησε 0 26 καὶ Πελίας 
BCE: καὶ Πηλεὺς Πελίας καὶ DO καὶ Πελίας Tvoobs. καὶ b 
26.97 οὕτω καὶ --- αἰτίαν B: διὰ τοῦτο CDE διὰ τὸ τί ἃ 
27 —p. 217,4 cfr. Thom. 319,18 2T τὴν] τὴν γῆν) Q 
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μαντευσύμενῃς περί τινος. ἔφησεν οὖν αὐτῷ ἡ Πυϑία μὴ 
παρεῖναι τὸν ϑεὸν μηδὲ χρησμῳδεῖν. ὀργισϑεὶς δὲ ἐπὶ τού- 
τῳ Ἡρακλῆς ἥρπασε τὸν μαντικὸν τρίποδα καὶ πρὸς αὐτὸν 
εἵλετο τὴν μάχην. πρὸς δὲ τὸν "Aióqv διὰ τοῦτο. ἐπι- 

5 ταχϑεὶς γὰρ ὑπὸ τοῦ Εὐρυσϑέως τὸν Κέρβερον κύνα ἀγα- 
γεῖν, εἶτα διακωλυόμενος ἐτόλμησε καὶ πρὸς τὸν “Διδην. 
αἵ δὲ μάχαι αἵ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἐν διαφόρῳ χρόνῳ τῷ 
Ἡρακλεῖ γεγόνασιν. 

44a. πῶς ἂν τριόδοντος: ἰδίως κἀν τούτοις ὃ ACDEHQ 
10 Πίνδαρος Ἡρακλέα γράφει τοῖς τρισὶ πολεμῆσαι ϑεοῖς. δε- 

δόσϑω γὰρ αὐτῷ, φησιν ὁ Δίδυμος, περὶ τὴν ὑπὸ Νέστορι 
Πύλον συστῆναι τὴν μάχην, Ὁμήρου τὴν ἐν "Aidov πύλην 
νεκύων πύλον εἰρηκότος (E 397) ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι 
βαλών. εἴη δ᾽ ἂν ὁ Πίνδαρος τὰ καὶ τόποις καὶ χρόνοις 

15 διεστῶτα εἰς ἕνα καιρὸν ἄγων ἕνεκα τοῦ μειζόνως ἢ ὡς ἔσχε 
ταῖς ἀληϑείαις τὸν Ἡρακλέα ἐπαινεῖν. ᾿Δπόλλωνι μὲν γὰ 
Ἡρακλῆς ἐν Πυϑῶνι περὶ τοῦ τρίποδος μάχεται, | τῷ “Διδῃ A 
δὲ ὅτε τὸν Κέρβερον ἀνήγαγε, Ποσειδῶνι δὲ ἀμύνοντι Πύλῳ. 

44b. ἄλλως" ἐπεὶ ἀντίον πῶς: ἐπεὶ εἰ μὴ ἐκ ϑεῶν BDEQ 
90 ὑπῆρχε τὰ κάλλιστα τοῖς ἀνθρώποις, πότε ἂν ἠδυνήϑη 

4—6 sch. BT E 395 19 sch. A E 397 

1 ΠΡ Ὁ CDEQ: ἔφη Bv 2 δὲ BC: om. DEQv oov b 
Thom. ὁ "He. Bv 5 γὰρ om. CD || ὑπὸ τοῦ Eoo. post 
ἀγαγεῖν Bv ! ὑπὸ BD: ἀπὸ EQ παρ᾽ (om. vov) € 6 ἐπολέ- 
μησε Gedicke Pind. carm. sel. p. 48 7 διαφόροις χρόνοις D 

9 l. om. V (ἄλλως 6) | x&v τούτοις À: κἀνταῦϑα V (x&v- 
τεῦϑεν Ε) 10 τὸν 'He. V | γράφει Α: φησὶ V 11 αὐτῶγΥ: 
αὐτὴν Α || ὑπὸ scripsi: ἐπὶ Α ὑπὸ τῷ V 12 Πύλον (-η») V: 
Πύλῳ A | συστῆναι V: στῆναι À || τὴν μάχην A: τὸν πόλεμον v 

13 νεκύων πύλον om. V | εἰρηκότος A: εἰπόντοον 14 ἂν 
ΑΕ: ἂν νῦν CDHO || τὰ καὶ τόποις om. A 15 μείζονος A || 
ἢ — 16 ἐπαινεῖν Α: ἡ ἐσχάταις ἀληϑείαις τὸν 'Ho. ἔχειν (om. C) 
ἐπαινεῖν CEQ ἢ ἐσχ. ἔχειν (ἔχει v) τὸν 'Ho. ἐπ. ἀληϑείαις GHv 
om. D 16 Ἀπόλλων B || γὰρ om. A 17 ὁ 'Ho. V || ἐν IIv- 
$oi V Ϊ "μάχεται περὶ τοῦ τρίποδος V (περὶ τοῦ vo. om. D), add. 
οὐκ ἀμύνων τῇ Πύλῳ 18 Ποσειδῶνα: b 19 ἄλλως: ἐπεὶ 
ἀντίον πῶς ΕΗ: ἐπεὶ ἀντίον Β ἄλλως ἢ om. D 20 ὑπῆρχε 
ego: ὑπάρχει || πότε] πόϑεν Lehrs p. 26 
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BEQ Ἡρακλῆς τῷ ῥοπάλῳ ἀντιμάχεσϑαι | πρὸς τὴν τοῦ Ποσει- 
δῶνος τρίαιναν καὶ νικῆσαι; ἡνίκα ὁ Ποσειδῶν στὰς περὶ 
τὴν Πύλον διεκώλυε τὸν Ηρακλέα καὶ ἐπολέμει. 

Ave — 44c. τὸν Ἡρακλέα φασί τινα Τραχίνιον πεφονευκέναι, 
εἶτα εἰς Πύλον ἀποδημήσαντα τῆς πατρίδος πρὸς τὸ τοῦ 5 
μιάσματος καϑαρϑῆναι μὴ παραδεχϑῆναι ζὑπὸ» τοῦ τῆς 
Πύλου τοῦ Νέστορος Νηλέως ἄρχοντος. ἐπὶ τούτῳ διωκό- 
μενον ἄραι χεῖρας κατὰ τοῦ ἄρχοντος. τοῦ δὲ Νηλέως υἱοῦ 
Ποσειδῶνος τυγχάνοντος, ἐπὶ ἐκδικήσει τοῦ παιδὸς ἐλϑεῖν, 
καὶ οὕτως Ηρακλέα ϑάρσους ἐμπλησϑέντα τολμῆσαι καὶ κατ᾽ 10 
αὐτοῦ καίπερ ϑεοῦ τυγχάνοντος τῇ οἰκείᾳ δυνάμει χρή- 
σασϑαι. 

coEQ 46. ἁνέκ᾽ ἀμφὶ Πύλον: ὅτι παρακήκοεν Ὁμήρου λέ- 
γοντος (E 3897)" ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι. διὸ καὶ μεμυϑο- 
λόγηκε τὰ περὶ τὴν Πύλον τοῦ Νέστορος. Ὅμηρος δὲ οὐκ 15 
ἐν Πύλῳ λέγει τῇ πόλει, ἀλλ᾽ ἐν πύλῃ τῇ τοῦ AiÓov φη- 
σὶν αὐτὸν μάχεσϑαι. 

A 48. ἤφειδεν: εἰ μὴ γὰρ ἦν ἐκ ϑεῶν τοῖς “ἀνϑρώποις 
τὰ ἀγαϑὰ, πότε ἂν Ἡρακλῆς τῷ ῥοπάλῳ πρὸς τὴν τρίαιναν 
ἐμάχετο Ποσειδῶνι, ὅτε Ποσειδῶν ἐκώλυεν Ἡρακλέα ἐν τῇ 30 
Πύλῳ μαχέσασϑαι: πρὸς δὲ “Ἵπόλλωνα Ἡρακλῆς ἐμαχέσατο 
ὅτε ἐπελϑόντι Ἡρακλεῖ πυϑέσϑαι ὴ Πυϑία ἔφη μὴ ἐνδη- 
μεῖν τὸν ϑεὸν, ὁ δὲ ἀνήρπασεν αὐτοῦ τὸν τρίποδα. πρὸς 
δὲ τὸν “Ἧιδην ἐμαχέσατο ὅτε ἀπεστάλη τοῦ Κερβέρου χάριν 
παρὰ τοῦ Εὐρυσϑέως. 25 

CDEQ 50a. οὐδ᾽ Aíüag ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον: τῇ ῥάβδῳ 

13 sch. AT E 397 

2 περὶ V: παρὰ BEQ— 3 xol ἐπολέμει (πρὸς αὐτὸν ὁ Φοῖς- 
ire Lehrs p. 26. 4—12 in mg. A m.rec. 4 Tocywowv: b 

6 suppl b 7 «τῆς» vo Νέστορος b 7.8 exspectes ὀργι- 
ξόμενον vel simile quid 9 ἐκδικῆσαι: b. 13 sch. 46—59aB 
absunt (folio deperdito?) | Πύλου E {|ἀπαρακήκοεν EQ: παρή- 
χκουσὲν CD παραχηκόει h || Ouroov λέγοντος E: om. D Ὅμηρος 
λέγουσιν Ὅμηρος λέγων Q 14.15 μεμυϑολόγηται Ὁ 106 τῇ 
σόλει om. D | τῇ τοῦ v: τῇ DO τοῦ CE 20 ἐκώλυεν ego: 
ἔκλυεν 22 ὅτε ἐπελϑόντι ego: ὅτι s^ ah ri 26 Ἄιδος € || 
ἔχε ῥάβδον om. 068. ἀκιν. ἕ. ὁ. om. C | ἔχει E 
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κέχρηται καϑάπερ ὅπλῳ Tivi, βίαν μὲν οὐδεμίαν παρεχο- 
μένῃ, καϑάπερ ἢ τριόδους ἢ ξίφος ἢ δόρυ. ἀλλὰ δυνάμει 
συνεχρῆτο ϑελκτικῇ καὶ μαλακτικῇ τῆς ψυχῆς" ταύτῃ γοῦν 
φησι καὶ τὰς ψυχὰς αὐτὸν κατάγειν. ἐπὶ τοῦ ᾿Ηρακλέους 

50)v ὁ ἍἜιδης ἐργωδίᾳα τῆς ῥάβδου ταύτης οὐδὲν ἠδύνατο 
δρᾶσαι διὰ τὸ τὴν δύναμιν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διὸς ἀμβλύνε- 
σϑαι. ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ εἰ μὴ κατὰ δαίμονα ἄνδρες ἐγέ- 
vovro, οὐκ ἂν οὐδὲ ὁ “Αϊιδης ἀσϑενῆ καὶ ἀκίνητον διαμαχό- 
μενος Ἡρακλεῖ εἶχε τὴν ῥάβδον, | iv c ῥάβδῳ τὰ τῶν cEQ 

10 ἀνδρῶν σώματα ἀσϑενῆ ποιῶν οὕτως εἰς τὸν κοῖλον τόπον 
[τοῦ “Διδου] κατάγει τῶν τελευτώντων. Ὁ. ὅτι [δὲ] κηλη- 
τικὴ ἡ ῥάβδος καὶ κατεργάσασϑαι δύναται, | Ὅμηρός φησιν coEQ 
ἐπὶ τοῦ 'Eouo? (s 4T) 

εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ t ἀνδρῶν ὄμματα ϑέλγει 
15 ὧν ἐϑέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε, xol ὑπνώοντας ἐγείρει. 

δ8. κοίλαν ἐς ἀγυιάν: ὡς παρὰ τὸ αἴϑω αἴϑυια ABFEQ 
καὶ “παρὰ τὸ μύω μυῖα, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἄγω ἀγυιά. | λέγοι᾽ age! 
δ᾽ ἂν οὖν τὸν “Ἵιδην, ὅτι ἐκεῖ ἄγονται οἱ ἄνδρες. 

54 ἃ. ἀπὸ, στόμα, Qiapov: ἀπόρριψόν μοι τοῦτον τὸν DEQ 

16 Herodian.I 281,23. Steph. Byz. ἀγυιά. EM 14, ?1. EG 
7, 39. Lex. Bachm. 17, 1. Orion. 22, 17 

Ls παρεχομένου E 2 καϑάπερ-- δόρυ om.D 8 ϑελητικῇ 
καὶ μαντικῇ ΕἼ]; ἀμαλακχτιχῇ α 4 αὐτὸν κατάγειν ν: αὐτῶν 
κατάγειν ΟΕΘ κατάγειν αὐτόν D 5 οὖν — ἐργωδίᾳ] διὰ 
γοῦν D | ἐργωδίᾳ CQ: ἔργῳ διὰ Ev || οὐδὲν CEOQ: ὁ Ἄιδης οὐκ Ὁ 

6 διὰ — ἀμβλ. ἀμβλυνομένης παρὰ τοῦ Διὸς τῆς δυνάμεως 
iih D || αὐτῆς EQ: αὐτοῦ Cv 6.1 ἀμβλύνεσϑαι GE*»s. 
om. E! ἀμβλυνϑῆναι Qv 1 τὸ om. ἂν 7.8 ἐγένοντο C: 
ἐγίνοντο Düv om. E 8 οὐκ ἂν om. E Ι καὶ --- 9 Ἡρακλεῖ om. D 

8 ἀκοίμητον E (corr. E*'Z5) 9 τὴν om. ἂν 10 οὕτως 
om. € || τὸν om. € 11 τοῦ Ἅιδου κατάγει EQP- κατάγει τοῦ 
"4100v C 0**; seclusi τοῦ Ἅιδου | τῶν τελευτώντων om. Q | óà om. 
E: δὲ καὶ CQ 11.12 ϑελκχτικὴ bi. ;42. xl «Ὅμηρος, om. φη- 
σιν, Ὁ 14 δὲ om. DE | τῇ v C: ἧτ᾽ D τῇ aq EQ 15 ὑπ- 
νόοντας E 16 ἐς AE: πρὸς ἂν | og AB: ὥσπερ EQv ! αἴϑυα 
et17 μύα E 17 καὶ (pr.) AB: οὕτω καὶ Εν οὕτω ἃ ! οὕτω καὶ 
ΑΒ: καὶ EQv 17.18 λέγοι δ᾽ ἂν οὖν B: λεγοιεν ἂν A*^ λέ- 
yowev οὖν A?* λέγοι ἂν οὖν b 
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λόγον, ὦ στόμα. παῦσαι τοῦ λέγειν τοιαῦτα περὶ ϑεῶν᾽ τὸ 
γὰρ βλασφημίας ἐχόμενα λέγειν περὶ ϑεῶν ἀλλότριον τοῖς 

CDEQ σοφοῖς, ἀνοήτοις δὲ οἰκεῖον. Ὁ. σοφία μὲν [γὰρ] οἷδε τὸ 
γινώσκειν τὰ παλαιὰ καὶ ταῦτα ἑρμηνεύειν τεχνικῶς διασκευ- 
ἄξουσα, τὸ δὲ πρὸς λοιδορίαν ἕλκειν τὰ διηγήματα οὐχ ὅσιόν 
ἐστιν, ὡς διορίζεται. διὸ ἐχϑρὰν σοφίαν αὐτὴν ὀνομάζει. 

EQ ὅθ. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι: διότι ἄνδρα ὄντα τὸν 
Ἡρακλέα τριῶν ϑεῶν ἀπέδειξεν ὄντα βελτίονα. 

ΑΒ — 578. ἐχϑρὰ σοφία: τὸ ἄκρᾳ ἐπὶ σοφίᾳ καυχᾶσϑαι 
πάντα μανίας μετέχει. Ὁ. τὸ δὲ ὑποκρέκει ὑποτερετίξει" 
οὕτω γὰρ ἔνιοι διηγήσαντο, ἀπὸ {τῶν» τῆς κιϑαρίσεως 
κρεγμῶν. πρότερον γὰρ ἐπαφώμενοι τῆς κιϑάρας ὑποκρέ- 
κουσιν, ἔπειτα τέλεον κιϑαρίζουσιν. 

EQ 508. τὸ καυχᾶσϑαι παρὰ καιρόν: τὸ γοῦν ἐπὶ ταῖς 
οὕτως ἀκαίροις (xal? οὐκ ἀναγκαίαις διηγήσεσι καυχᾶσϑαι 
καὶ σεμνύνεσϑαν μανίας ὅμοιόν ἐστιν. τοῦτο δὲ εἴρηκε 
παρόσον ἀσεβεῖν δόξει, ἐὰν τὸν «Ηρακλέα ἐγκωμιάξῃ ἐπὶ τῷ 
τοὺς ϑεοὺς νενικηκέναι. 

DEQ 59a. μανίαισιν ὑποκρέκει: συμφωνεῖ. οἷον ἐνδό- 
CDEQ σιμόν ἐστιν. — b. ἄλλως ὑποκρέκει: ὑπηχεῖ. προσέοικεν. 

ὑποκρέκειν γὰρ κυρίως ἐστὶ τὸ ἠρεμαίως ὑπηχεῖν ἐν τῷ ἁρμό- 
3; ἕξειν τὴν κιϑάραν. — c. ὑποτερετίξει ovv, ἐνδόσιμόν ἐστι μανίᾳ. 

21 Suid. ὑποκρεκόντων 

1 τοιαῦτα om. E | ró — 9 ϑεῶν om. D 2 βλασφημίας E 
(cj. iam Lehrs p. 27): βλασφήμως Qv — 3 ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι 
sch. b praem. € | γὰρ om. CD 4. διασκεδάξουσα E — 5 διηγή- 
ματα CDE: ποιήματα Qv 6 ὡς Qv: om. CDE 7 τὸν Qv: 
τῶν Ε 8 ἀπέδειξεν Qv: ἀπέδειξα E 9—13 gl. B m. rec. 
9 σοφίη (pr.) A || ἄκρᾳ] ft. ἀκαίρως 10 πάντα corrupt. vid. || 
ὑπερεϑέξει AB: V (22) 11 οὕτω — διηγήσαντο om. B || τῶν 
addidi ex V 12 xoeyuóv scripsi cl. 281,1: χρικῶν Α τῶν κρε- 
κῶνΒ 16 ἀκαίροις καὶ οὐκ ἀναγκαίαις ̂ h: ἀκαίροις οὐκ ἀναγ- 
καίαις Ε ἀκαίροις καὶ ἀναγκαίαις ἃ ἀκαίρως καὶ ἀναγκαίαις ἢ 
et (om. xol) v ἀκαίρως ἐνηνεγμέναις Lehrs p. 27 17 δόξει E: 
δείξει Qv (corr. h) | ἐὰν τὸν ἢν: ἑαυτὸν, E || ἐγκωμιάξειν E 
20 ὑπέχει Ε 22 ὑποτερ. --- μανίᾳ om. C || ἐνδόσιμον D: ἐν- 
δόσιμος Εν 

— 
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ἡ μεταφορὰ οὖν ἀπὸ τῶν τῆς κιϑάρας κρεγμῶν. πρότερον 
γὰρ τῆς κιϑάρας ἐφαπτόμενοι ὑποκρέκουσιν. 

60a. μὴ νῦν λαλάγει: μὴ λέγε τοῦτο ὅτι oí ϑεοὶ 
μετέχουσι τῶν πόνων καὶ μάχης. φιλόϑεος γὰρ ὁ Πίνδαρος. 

δ 60b. μὴ λαλάγει: ἀντὶ τοῦ ϑορύβει. ο. μὴ τοίνυν BCDEQ 
τὰ τοιαῦτα φλυάρει, ἀλλ᾽ ἀπόρριψον καὶ ἔα καὶ μὴ μέμνησο 
πολέμων xal μαχῶν. τὰ γὰρ τοιαῦτα κεχώρισται τῶν ϑεῶν 
καὶ πόρρω ἐστίν. 

62a. φέροις δὲ Πρωτογενείας: ὑμνοῖς τὸ τῆς Πρω- A 
10 τογενείας ἄστυ τὴν Ὀποῦντα. — b. Πρωτογενείας καὶ “οκροῦ 

xov ἐπίχλησιν Ὀποῦς᾽ ἡ δὲ Πύρρα καὶ Δευκαλίων ἐκ τοῦ 
Παρνασσοῦ ἐλθόντες ἐν τῇ λάρνακι πρῶτον ᾧκησαν ἐν τῇ 
Ὀποῦντι πλησίον Παρνασσοῦ. ἔνιοι οὐκ ἐν Ὀποῦντί φασι 
Πύρραν οἰκῆσαι. Ó γὰρ ᾿ἀπολλόδωρος οὕτως γράφει" οἰκῆσαι 

15 δὲ ἐν Κύνῳ τὸν 4:ευκαλίωνα λέγεται, καὶ τὴν Πύρραν ἐκεῖ 
τετάφϑαι φασίν᾽ ἱστορεῖ δὲ ταῦτα καὶ “Ἑλλάνικος (FHG I, 48). 
δυσχεραίνοι δὲ ἄν τις, πῶς τινές φασι Πύρρας καὶ 4ευκα- 
λίωνος εἶναι Πρωτογένειαν, τοῦ Πινδάρου ἐξ Ὀποῦντός τινος 
Ἠλείου λέγοντος αὐτὴν γεγενῆσϑαι. ὁ δὲ Ἑλλάνικος (1l. c.) 

80 και τὴν λάρνακα οὐ τῷ Παρνασσῷ φησι προσενεχϑῆναι, 
ἀλλὰ περὶ τὴν Ὄϑρυν τῆς Θεσσαλίας. 

026. φέροις δὲ Πρωτογενείας: φέροις δὲ μᾶλλον, BCDEQ 
ὦ στόμα, καὶ λέγοις τὰ περὶ τῆς πόλεως τῆς ἀπὸ Πρωτο- 

12 Strab. IX 425 

1 xosyuÀv C: xosuóv D κρουμῶν E (ov ex corr.) ἂν xoov- 
μάτων Toup emend. i Suid. III p. 263 (ed. Londin.) 2 τῇ 
χκιϑάρᾳ E || ὑφαπτόμενοι Q || ὑποκρέκουσιν Qv (cfr. A 280, 12.13): 
ἐπικρέχουσιν CDE 4 πόνων] πολέμων b 6 l] μὴ νῦν 4. 
τὰ τοιαῦτα Bv μὴ vov à. ἢ || ἀντὶ τοῦ DE: μὴ yov Βν ἀντὶ 
τοῦ μὴ Q om. C || μὴ --- 6 ἔα καὶ om. C 5 μὴ τοίνυν DEO: 
καὶ Bv 7.8 καὶ πόρρω ἐστὶ (εἰσὶ 0) τῶν ϑεῶν Βθν 
8 εἰσιν CD (οὐ 0) 9 ὕμνοις 11 ὁ ποῦς 18 ἐν Ὀποῦντί 
φασι b: ἐνόουν ὅτι φησὶ 14 {Δευκαλίωνα xxl» Πύρραν b 

15 Κύνωῳω b: κοινῷ || Πύρραν, {καὶ τὴν Πρωτογένειαν» ἐκεῖ b 
16 τετάφϑαι scripsi cl. Strab.: τετράφϑαι A. 117 δυσχεραί- 

vou b: δυσχεραίνοιεν || φησι: b || καὶ b: ὁ 19 ἡλίου: b || «?- 
τὴν b: ἐξ αὐτὸς A** ἐξ αὐτῆς AP 20 οὐ τῷ b: οὔτω 21 τὴν 
'O9ov» τῆς b: τῆς ὀϑρυντῆς 221. om. B 
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γενείας᾽ λέγει δὲ τῆς Ὀποῦντος. ἃ. ὑμνοίης δέ, φησι, τὸ 
τῆς Πρωτογενείας ἄστυ. ταύτης γὰρ καὶ “οκροῦ κατ᾽ ἐπί- 
κλησιν μὲν 'Omoüs, γόνῳ δὲ “4ιός" Πρωτογένεια δὲ Δευκα- 

“λίωνος καὶ Πύρρας. ὁ μέντοι Πίνδαρος. Πρωτογένειαν 
Ὀποῦντος ἱστορεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς. 5 

BcDbEQ 64a. αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ: καλῶς τοῦ καταχλυσ- 
μοῦ μεμνημένος αἰολοβρόνταν εἶπε τὸν Δία. Ὁ. ἵνα οὖν 

BEQ ἐν Ὀποῦντι λέγει" ἐκεῖ γάρ [φησι] | Δευκαλίωνα καὶ Πύρ- 
Β ραν | οἰκῆσαι, ὧν ϑυγάτηρ Πρωτογένεια. ᾿“πολλόδωρος δέ 
(FHG I, 458) φησιν οὐκ ἐν Ὀποῦντι ἀλλ᾽ ἐν Κύνῳ τὸν Ζευ- 10 

BEQ καλίωνα καὶ τὴν Πύρραν | οἰκῆσαι. — ec. ἄλλως᾽ ἵν᾽ αἰολο- 
Boóvros ἔνϑα, ἐν 7 Ὀποῦντι κατὰ βούλησιν τοῦ Διὸς ὅ 

BCDEQ τε] Δευκαλίων καὶ ἡ Πύρρα ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Παρνασοῦ 
καταβάντες κατῴκισαν ξαυτοῖς οἰκίαν. ὅτε γὰρ ὃ κατακλυσ- 
uóc, ἀνῆλθον εἰς τὸν Παρνασόν᾽ ὅρος δέ ἐστι πάντων 15 
ὑψηλότατον. Πρωτογένεια δὲ xarà μέν τινας Προμηϑέως, 
κατὰ δὲ ἐνίους Ὀποῦντος τοῦ ἐν Ἤλιδι ποταμοῦ. ἐκ ταύ- 
της καὶ Διὸς Ὀποῦς ἡ πόλις τῶν Ὀπουντίων. ἵν᾿ οὖν 

δείξῃ τὸ εὐγενὲς τῆς μητρὸς, λέγει τὴν πόλιν τῆς Ὀποῦντος 
Πρωτογενείας. 30 

BcDEQ — 68a. ἄτερ δὲ εὐνᾶς ὁμόδαμον κτησάσϑην λίϑι- 
νον γόνον: οἷ προειρημένοι ΖΔευκαλίων τε καὶ Πύρρα χωρὶς 

17 sch. Ap. Rh. IV 1780 

1 ὑμνοίης — 2 ἄστυ om. € 2 Βα. ἐκ ταύτης γὰρ γίνεται 
Ὀποῦς, κατ᾽ ἐπίκλησιν μὲν 401900 b 8 τῷ γόνῳ v 8.4 post 
4ευκαλίωνος add. ᾿Ιαπετοῦ γὰρ Προμηϑεὺς "xod ᾿ἘἘπιμηϑεὺς δὲ D 

6 ἵν᾽ αἰολ. 4. «ice Bv|| Διὸς] δὲ E 7 αἰολοβρόντα EQ 
8 ἐν τῇ Ὄπ. ὈΕ6 || λέγει BCE*?. λέγῃ Ὁ ρον (corr. Beck) λέγω 
Q** | φησι om. CDEO; seclusi || Ζευκαλίων (rs) καὶ Πύρρα CD 

9 δὲ om. v 11.12 ἵν᾽ αἰοῖο o. om. B 14 μετῴκισαν 
C» D 148qQ. ὅτε γὰρ sig τὸν II. 0 «x. ἀνῆλϑον D 15 &viji- 
ϑὲεν (C)Qv (corr. Oxon.) 16 sq. IIo. μὲν κατά τινας, om. δὲ, E 
Ilo. μὲν κατὰ μέν τινας ἢ 17 τοῦ — 18 Ὀπουντίων om. ἢ 
17 τοῦ om. Β [[ ποταμοῦ] ποτὲ E 18 τῶν Ὀπ. om. Ὁ 19 λέ- 
γευν Β] τῆς (alt) BU: τοῦ C δυν νι 90 Πρωτογένειαν C 
21 ὁμόδαμον — 22 γόνον om. 0) ἃ κτησάσϑην à. γόνον om. E || 
oí προειρ. (δὲν Lehrs p. 27 | re om. E 
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κοίτης καὶ μίξεως Ouoiov καὶ ἶσον γένος δήμου ἐποιήσαντο 
ἐκ λίϑων βολῆς. oí γὰρ πεμπόμενοι εἰς τὰ ὄπισϑεν λίϑοι 
παρ᾽ αὐτῶν ἄνθρωποι ἐγένοντο. διὰ τοῦτο καὶ λαοὶ of ὄχλοι 
ἀπὸ τοῦ λᾶας. b. Πύρρα δὲ ἡ γυνὴ Δευκαλίωνος. ἐξάδελ- 

5 por οὗτοι᾽ Ἰαπετοῦ γὰρ παῖδες Προμηϑεὺς καὶ Ἐπιμηϑεὺς 
δύο ἀδελφοί" καὶ ἐκ μὲν Προμηϑέως Ἕλλην, ἀφ᾽ ov καὶ 
Ἕλληνες, καὶ Δευκαλίων. Πύρρα δὲ [ἡ Δευκαλίωνος γυνὴ] 
ϑυγάτηρ ᾿Ἐπιμηϑέως. 

10a. λέϑινον γόνον: κοινὰ τὰ περὶ Ζευκαλίωνα καὶ 
i0 Πύρραν. καὶ ὅτι τοὺς λίϑους κατόπιν ῥίπτοντες ἀνϑρώ- 

πους ἐποίουν, μαρτυρεῖ ᾿Δκουσίλαος (FHG I, 100). 
10b. [ἐπέων σφίσιν oiuov:] Ἐπίχαρμος (fr. 122 K.) 

ἀπὸ τῶν λάων τῶν λίϑων ὠνομάσϑαι λαούς φησιν. ὁ δὲ 
Φιλόχορος (FHG 1, 386) ἀπὸ Κέκροπος οὗτος γὰρ βουλόμενος 

15 τὸ τῶν ᾿ϑηναίων γένος πληϑυνϑῆναι ἐκέλευσεν αὐτοὺς 
λίϑους λαβεῖν καὶ ἐνεγκεῖν εἰς τὸ μέσον᾽ ἐξ ὧν ἔγνω δισ- 
μυρίους αὐτοὺς ὄντας. ἀπὸ Κέκροπος οὖν φησι τοὺς ὄχλους 
ζλαοὺς) ὠνομάσϑαι. — (72.) ἐπέων οἶμον δὲ τὸν ὕμνον. 

10e. χτησάσϑαν λίϑινον γόνον: Ἐπίχαρμος (l. c.) ΒΟθΕ0 
50 ἀπὸ τῶν λίϑων λαοὺς τοὺς ὄχλους ὠνομάσϑαι φησίν. Φιλό- 

χορος (l.c.) δέ φησι Κέκροπα βουλόμενον τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 
γένος ἐπιγνῶναι κελεῦσαι αὐτοὺς λίϑους εἰσφέρειν καὶ βάλλειν 

» 

» 

3 Apollod.1,7,2,5. sch. ἃ 4126. Ap.soph.107,1. EG 362,31. 
EM 553,11 6 sch. Ap. Rh. IIT1086 — 14et21 Eust. Il. 23, 35 

1 δήμου om. CDOQ 2 λίϑου CE 3 ὄχλοι (ὠνομάσϑη- 
c«v» Lehrs p. 28 4 λᾶαν DE**Q || ἡ om. CDOv || καὶ ante 
ἐξάδ. add. D 5 οὗτοι (C)DEO: οὕτως Βν δὲ οὕτως Brub.— 
Πύρρα δὲ γυνὴ Δευκαλίωνος {καὶ “Ζευκαλίων» ἐξάδ. οὕτως Beck 

5 παῖδες om. 008 6 post Προμηϑέως add. καὶ Κλυμέ- 
vns V καὶ Κλυμένης Ζευκαλίων, ἐξ οὗ add. h (tum '" καὶ Ζευκ. 
omittendum fuit) 7 ἡ 4. γυνὴ om. CDEQO 8 ᾿Επιμηϑέως 
(xoi Πανδώρας» b 12 ἐγχάρμην: V 13 λαῶν A** 
14 fovisvóusvoc: V 11 φησι A**V: φασι A?* 19 l. om. Bv, 
add. καὶ ὁ uiv | κτισάσϑαν E 20 ov(óv- C D)oudc9«. φησίν 
CDQ: ὠνομάσϑαι Ε φησὶν ὠνομάσϑαι B. Ft. φησίν del. 
21 Κέχροπον (C)D Κέκροπ(α) E*?||ró τῶν 4. γένος B (cfr. A 
15): τὸν τῶν A9. δῆμον καὶ τὸ πλῆϑος CDEQv 22 ἐπιγνῶναι 
suspectum | αὐτοὺς B (cum A): αὐτὸν (0) Ε0 om. € 
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εἰς τὸ μέσον, ἐξ ὧν ἐπιγνῶναι δισμυρίους αὐτοὺς ὄντας. 
ἀπὸ Κέκροπος οὖν φησι τοὺς ὄχλους λαοὺς ὀνομασϑῆναι. 

BEQ d. ἄλλως᾽ ὅτε κατηκολούϑησε τοῖς μυϑογράφοις εἰρηκόσι 
λαοὺς τοὺς ἀνθρώπους προσωνομάσϑαι διὰ τὸ ἐκ λίϑων 
γενέσϑαι᾽ 

ix δὲ λίϑων ἐγένοντο βροτοὶ, λαοὶ δὲ καλέονται. 

BCQ e. διό φησιν ὁ Πίνδαρος ἄνευ συνουσίας αὐτοὺς κτή- 
σασϑαι λίϑινον γόνον. 

BDEQ 728. ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν: τὸν τῶν 
BCDEQ ἐπέων λιμένα. καϑόρμισον εἰς τὸν ὕμνον τοῦτον. Ὁ. τοῖς 

ἀπὸ Δευκαλίωνος καὶ τοῖς Δοκροῖς. ^ €. ὡς τοῦ νικηφόρου 
DEQ ἀπογόνου ὄντος ZfevxaMovoc. ἃ. ἄλλως᾽ ἐπέων oluov: 

BDEQ ὁδόν. 6. τὸν δὲ κατὰ Δευκαλίωνα λόγον ὡς κοινὸν ὄντα 
παραιτεῖται λέγειν. φησὶν οὖν᾽ ἔγειρε καὶ ἵστα καὶ παῦε 

Β(ΟΌΕΟ τὴν ὁδὸν ταύτην τὴν ἡδεῖαν τῆς μυϑολογίας | (λιγὺν δὲ 
εἶπε τῇ ἀκοῇ μόνῃ)" προσήκει γὰρ ἐπαινεῖν οὐ và παλαιὰ 
διηγήματα, ἀλλὰ παλαιὸν μὲν olvov ἐπαίνει, λόγων δὲ vta- 
ρῶν καὶ προκειμένων τὰς ὑποϑέσεις καὶ τὰ ἄνϑη (ἄνϑη δὲ 
νῦν τὰς πράξεις). εἶτα πάλιν ὃ παρῃτήσατο ἐκ περιουσίας 
λέγει. 188 

A 744. ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (α 351): 

21 Eust. Od. 1421, 47 

1 δυσμυρίους CD? (chart. perfor. EQ** 2 Κρέκοπος B || 
φησι Bv (cfr. A 283,17): om. CDEQ 8 ὅτι om. Bv || κατη- 
κολούϑησε B: -σαν E -κε Q 4 παρωνομάσϑαι Beck (tacite) ἢ 

6 λαοὶ δὲ καλέονται BE?'€ λαοὶ δὲ καλεῦνται (^^ 1. δὲ κα- 
λεῦντο (P*: γόνου ὄντος Ζευκαλίωνος E (cfr. infra 12) 9 l. et 
€ || σφιν οἶμον λιγύν om. Ε οἷ. 4. om. Ὁ λιγύν om. CO || οἶμον 
et οἷμον B 10 roig — 19 “ευκαλίωνος postl. inser. ἢ ἢ; tum 
ἄλλως add. D, ἄλλως ἔγειρ᾽ ἐπέων add. ἃ 10 post λιμένα 
dist. Beck || roig — 11 Λοκροῖς et h. l. habent DQ || τοῖς BDO: 
τὸν E τοὺς ἢ 11 τοῦ Λοκροῦ ἢ || ὡς — 12 Ζευκ. hic om. DEQ 
(fÉrustulum servavit E post 70d, cfr. ad 6) 12 post ἐπέων add. 
φησιν E 18 ὁδόν om. D || ὄντα om. DEO 14 καὶ ἵστα) 
lac. Ὁ 15 τῆς] τὴν τῆς Ε 16 εἰπὲ Ε 17 ἐπαίνει B: ἐπαι- 
νεῖν DEQ 18 προκειμένων B: προλεγομένων DEQ || τὴν ὑπό- 
ϑεσιν E 20 λέγει B: διηγεῖται 0 om. E. 21 παρὰ τὸ Ὁμη- 
ρυκόν scripsi: πάντα τὰ Ὁμηρικὰ 

5 — 

20 
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τὴν yàg ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνϑρωποι, 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 

b. δοκεῖ δὲ τοῦτο πρὸς τὸ Σιμωνίδειον εἰρῆσϑαι᾽ ἐπεὶ 
ἐχεῖνος ἐλασσωθϑεὶς ὑπὸ Πινδάρου λοιδορίας ἔγραψε κατὰ 

5 τοῦ κρίναντος ἀγαϑῶν εἰδέου ἐπειδὴ ἐκεῖνος εἶπεν (fr. 75)" 
ἐξελέγχει ὃ νέος οἷνος οὔπω πέρυσι δῶρον ἀμπέλου" ὁ δὲ 
μὖϑος ὅδε κενεόφρων: κούρων δὲ, διὰ τοῦτο ὁ Πίνδαρος 
ἐπαινεῖ παλαιὸν οἶνον. 

74c. ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων αἴνει: Ὅμηρος BCDEQ 
10 (α 351) 

τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνϑρωποι, 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 1958 

d. ἄλλως᾽ ἄνϑεα ὕμνων τὰς ὑποϑέσεις. ταῦτα δὲ αἱἷ- 
νίττεται πρὸς Σιμωνίδην. 148 το 80 

15 415. νεωτέρων᾽ λέγοντι: ἐπανάληψιν ποιεῖται τοῦ B(C)DEQ 
λόγου᾽ λέγει γὰρ τὴν πρώτην πλημμύραν τοῦ ὕδατος ΖΊευ- 
καλίωνος. 34!B 179*CD 189 Ε 1900 

(8a. ἄμπωτιν ἐξαίφνας: ἄμπωτιν λέγει τὸ πεδίον A 
τὸ γενόμενον ἐκ τῆς πλημμύρας τοῦ ὕδατος ἀναποϑέντος, 

20 ἄντλον δὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν χύσιν τοῦ ὕδατος, ἣν ἡ ἄμ- 
mor ἐξήρανεν. Ὅμηρος (o 479)' ἄντλῳ δ᾽ ἐνδούπησε. 
b. τὸν δὲ κατακλυσμὸν γενέσϑαι τινὲς διὰ Πέλοπος ἀνελόν- 
τος favo, τινὲς δὲ διὰ τὸ περὶ τὸν “υκάονος παῖδα ἀσέ- 
βημα ὑπὸ “υκάονος δὲ διὰ τὴν κρεουργίαν. τὸν δὲ 4ία 

86 βουλόμενον καϑᾶραι τὴν γῆν τοῦ ἄγους κατακλύσαι. 

20 Hesych. ἄντλον. 

1 ἐπικλείουσαν ἄνϑρωποι 2 νεοτάτη 4 Éyoo(ws) 5 &ya- 
ϑῶν siófov À prave: ἀγαϑῶν ὠδῶν Ὁ ᾿4γαϑοκλέους Bergk; an 
Ayo ovióov? | ft. ἐπεὶ δὲ 6 ὁ (pr.) del. Gerhard || οὔπω] o? τὸ 
Gerhard | &uzéA(ov) ^ *" post μῦϑος dist. A || 00s b: ὁ δὲ || xov- 
ρων δὲ del. ἢ 9 l.sic EQ: ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων D om. BCv, add. 
xci ante Ὅμηρος Bv 19 om. D || ἥτις] 5j xev E 13 ἄλλως 
om. BCv | ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων Bv|| τὰς om. DE — 13.14 πρὸς Σιμ. 
civ. Bv 15 l ἔγειρ᾽ ἐπέων Βν λέγοντι μάν C || ἐπανάληψιν 
ποιεῖίται) (C) DEO: ἐπανάληψις Βν 16 λέγει DEO: διηγεῖται Bv 

16. 17 Ζευκαλίωνος ft. delend. 21 δ᾽ ἐπούδησε 28 τὸν ego: 
τοῦ 322- 94 verba ἀνελόντος ἄξανα et κρεουργίαν nescio quo 
modo permutata sunt; porro 24 δὲ διὰ deleri iubet Schroeder 
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BCDEQ — 78e. ἄμπωτις: ἄμπωτιν νῦν λέγει τὸ γενόμενον πε- 
δίον ἐκ τῆς τότε πλημμυρίδος ἀναποϑέντος τοῦ ὕδατος. 
ἃ. τὸν δὲ κατακλυσμὸν γεγενῆσϑαι οἵ μὲν διὰ τὸ Πέλοπος 
ἄγος ὅτε ἐκρεουγήϑη᾽ οἱ δὲ διὰ {τὸ περὶ τὸν “υκάονος 
παῖδα Ἴάξανα ἀσέβημα ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ “υκάονος, τοῦ Διὸς 5 
βουλομένου πάντα τῆς γῆς ἀποκαϑᾶραι ἀσεβήματα. τ9580 199 E 

e. ἄμπωτιν: ἀνάποσιν. f. ἄμπωτις δὲ κυρίως ἡ αἱἰ- 
φνίδιος ὑποχώρησις q ἐκ πλημμύρας τῶν ἐν ϑαλάσσῃ ὑδά- 

BCEQ τῶν, | ὡς ἐν “ιβύῃ λέγεται. δ. τέχναις δὲ μηχαναῖς καὶ 

βουλήσεσι Διός. 18*BQ 190 0 195 Ὲ 10 
ΒΟΌΕΟ 7098. ὕδατος σϑένος: τὴν ῥύσιν λέγει τοῦ ὕδατος, 

ἣν 7 ἄμπωτις ἀνεξήρανε. Ὅμηρος (o 479)" ἄντλῳ δ᾽ ἐν- 
δούπησε πεσοῦσα. 1898 18. 00 Ἰ6Ὲ0 

cDEQ — 79b. ἄντλον: τὸ πλῆϑος τοῦ ὕδατος, τὴν χύσιν, παρὰ 
τὸ ἀντλεῖσϑαι. 166Ὲ0 15 

BCDEQ 7196. κεένων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρό- 
γονοι: λοιπὸν ὡς πρὸς τὸν "Egcéouoorov' ἀπ᾽ ἐκείνων 
δὴ ἦσαν οἵ πρόγονοι ὑμῶν oi πολεμικώτατοι, ἐξ ἀρχῆς 

3sqq. Tzetzes ad Lyc. 72 (p. 365 M): ὁ κατακλυσμὸς, ὡς 
ληροῦσι, γέγονε διὰ τὴν Πέλοπος κρεουργίαν ——' ἢ διὰ ᾿4ξά- 
ovo (ἄξανα scrib.) τὸν Λυκάονος καὶ τὸ τῶν “Δυκάονος παίδων 
ἀσέβημα ὅτι τὸν Νύκτιμον κατατεμὼν ἔϑυσε τῷ Διί. 9 ἘΠ 
Diod. 8, 40, 9. Eust. ad Dion. Per.198. EM 86,50. EG 46,22 

11. EO: om. CD ἄλλως Bv || νῦν om. Bv || γενόμενον BEQ: 
λεγόμενον CD 2 πλημμύρας Bv ὃ τὸ om. Ε 4 Ort £xoe- 
ovoyncsev E (ὅτι et C) || suppl. b ex A 5 Ἄξανα Bv: ξανά 
D ἀραν(αϑ) E αὐξᾶναι ἃ lac. C || ἀσέβημα — Avxcovog om. B 
τοῦ 4vx.om.( 6 πᾶσαν τὴν γῆν E I “ἀνακαϑάραι E || ἀσεβήματα 
om. CDEQ 7 sch. 78e om. D || ἄμπωτιν CEQ: ἀλλὰ Ζηνὸς 
τέχναις IMPR ἤτοι Bv || ἀνάπωσιν Ev δὲ om. CD 
7.8 αἰφνιδία CD 9 ὡς om. E 10 βουλήσει Βν 11 ὕδατος 
σϑένος CDEQ: ἄντλον ἑλεῖν: ἄντλον τὴν χύσιν καὶ Bw (79a et 
79b glossae sine l., quas in unum contraxit B) 12 ἐξήρανεν 
CD || post ἀνεξήρ. add. παρὰ τὸ ἀντλεῖσϑαι Bv, om. Ὅμηρος 
12. 13 9" ἐδούπησε CQ. (cfr. A 285,21) 13 πεσών B 
14 ἄντλον τὴν χύσιν τοῦ V. τὸ πλ. ἃ | λύσιν Ὁ 16 1.] ὑμέ- 
τεροι πρόγονοι (CD κείνων δ᾽ ἦσαν χαλκ. Q ἔσαν Bv: ἦσαν 
EQ 17 post "Ego. add. φησιν Βν} ὑπ᾽'ν 18 δὴ BEO: δὲ 
CD || ὑμῶν BO: οἱ ὑμῶν Ὁ ἡμῶν 6ῈΕ || ἐξ ἀρχῆς om. ἃ 
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γενόμενοι ἔκ τῆς γενεᾶς τοῦ Προμηϑέως. | | Ἰαπετοῦ γὰρ Προ- 
μηϑεὺς, ἐξ οὗ ἱκαὶ Κλυμένης] Δευκαλίων, ἐξ οὗ Πρωτογένεια. 
[πάλιν Ἰαπετοῦ Ἐπιμηϑεὺς, ἐξ οὗ καὶ Πανδώρας Πύρρα" 
Πύρρας δὲ καὶ Δευκαλίωνος Πρωτογένεια]). | ἧς καὶ Διὸς 
Ὀποῦς᾽ ἐξ οὗ Ὀποῦντος oí ὄντες ἀπόγονοι τῆς κόρης τῆς 
Πρωτογενείας καὶ τοῦ ἀρίστου Κρονίδου [τουτέστι] τοῦ 
Διὸς, διὰ παντὸς τῆς αὑτῶν γῆς βασιλεύοντες. 8258 

19 ἃ. ἐναντίωμα δὲ κατὰ τὴν γενεαλογίαν ἐμπίπτει. τὴν 
γὰρ Πρωτογένειαν οἵ μὲν Ζευκαλίωνός φασιν, of δὲ Ὀποῦν- 
τος. καὶ δοκεῖ συμφωνεῖν μήτε ἡ γενεαλογία μήτε ἡ ἱστορία. 
ἄλλο γάρ τι ποταμὸς Ὀποῦς καὶ ἄλλο ἀνὴρ ἐξ ᾿Ιαπετοῦ. 
ἵν᾽ οὖν τὸ ἀσύμφωνον ἀπὸ τούτων λυϑῇ, φασί τινες τὸν 
Δευκαλίωνα διώνυμον εἶναι καὶ τὸν αὐτὸν λέγεσϑαι Ὀποῦντα᾽ 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς Πηνελόπης. λέγεται γὰρ vaio πρό- 
τερον καλουμένη παρὰ τῶν φύντων εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐκρι- 
φῆναι. εἶτα ὑπό τινὼν Ogveov πηνελόπων λεγομένων εἰς 
τὴν χέρσον ἐξενεχϑῆναι. καὶ οὕτως ἀναληφϑεῖσαν ὑπὸ τῶν 
γεννησάντων ὀνομασϑῆναι Πηνελόπην ἀπὸ τῆς τῶν ὀρνίϑων 
ὁμωνυμίας, καὶ τραφεῖσαν διώνυμον εἶναι τὸ λοιπόν. 8648 

14—19 Tzetzes ad Lyc. 792 

1 γινόμ. E || τοῦ] τῆς τοῦ ἃ (roo supra vs.) V || post. Προ- 
μηϑέως seq. in D 81 cum. l. ᾿Ιαπετονίδης: hoc (Ἰαπετιονίδος) 
nescio unde in textum recepit b; tum Lehrs p. 28 τῆς ἼἸαπετι- 
ονίδος cj, del. τοῦ “Προμηϑέως 2 ἐξ (pr.) om. C | καὶ Κλ. om. 
CEO; seclusi | ἐξ οὗ Πρωτογένεια del. Lehrs p. 29; sed 3 πάλιν 
—4 Πρωτογένεια ex 81 interpol. B; seclusi 5 Ὀποῦς] Ὀποῦν- 
τες Ώ, om. ἐξ οὗ Ὀποῦντος | ἐξ οὗ eras. E. "Ft. ἐξ οὗ ὈὉποῦντος 
del. || ποῦντος BE (-og e corr. E): om. C || o£ ὄντες ΘΕ (ras): 
οἱ ὄντες καὶ B οἱ ἄνδρες οἱ C || τῆς κόρης om. B 6 καὶ om. 
CEO || τουτέστι om. (ΟΕ: seclusi 7 αὑτῶν Q?v: αὐτῶν BCE! 
ἑαυτῶν ΕΖ 8 i δὲ μάλιστα E || ἀναλογίαν E — 10 μήτε (pr.)] 

supra -τε add. js B?(B?) 11 ποταμὸς] πάππος cj. h || 
ft. (ὁ) ἐξ ᾿Ιαπετοῦ 12 τούτων Bv: τούτου C! τοῦ τοιούτου 
C*EQ 14 ᾿ἀρναία Tzetzes (recepi monente Scheer per hitt.): 
"Aovéa BCE "A4ovéov ἃ 15 καλουμένην CQ 15.16 ἀπορρι- 
φῆναι Qb (ῥιφεῖσα Tz.) 16 πηνελοπῶν EQ | καλουμένων üb 

18 ὀρνέων Bv 19 ὁμωνυμίας ΒΟΕ: ἐπιμελείας καὶ óp. Qv || 
τοῦ λοιποῦ Β 

BCEQ 

B 
BCEQ 

BCEQ 
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80. ὑμέτεροι πρόγονοι: ὡς ἀπὸ 4ευκαλίωνος ὄντων 
τῶν προγόνων dpi on τινὲς δὲ οὕτω τὰ γένη αὐὖὐ- 
τῶν" Ἰαπετοῦ καὶ. . Ἐπιμηϑεὺς, οὗ καὶ Πανδώρας Πύρρα 
Δευκαλίωνος durae τούτων φησὶν εἶναι τοὺς προγόνους 
τῷ ᾿Εφαρμόστῳ. 

cbEQ 81. Ἰαπετιονίδος: ᾿Ιαπετοῦ Προμηϑεὺς, οὗ καὶ Κλυ- 

BCDEQ 

BCDEQ 

BCDEQ 

μένης γίνεται ὃ Μευκαλίων. Ἰαπετοῦ δὲ πάλιν ὁ Ἐπιμηϑεὺς, 
οὗ καὶ Πανδώρας Πύρρας Πύρρας δὲ καὶ 4Δευκαλίωνος 
Πρωτογένεια. 

828. κοῦροι κουρᾶν: πληϑυντικῶς εἶπεν ἐχρῆν 
γὰρ ἑνικῶς εἰπεῖν᾽ κοῦροι γὰρ κούρης τῆς Πρωτογενείας 
λέγει. 8 Ο0Ε0 — b. κοῦροι: ὦ Ὀπούντιοι. 

82e. καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν: τὸ ἑνικὸν ἀντὶ πλη- 
ϑυντικοῦ ἐξενήνοχεν. ἃ. ἀντὶ {τοῦ φερτάτου Κρονίδου᾽ 
Διὸς γὰρ “οκρὸς ὃ πρόγονος αὐτῶν. κουρᾶν δὲ πάλιν τῆς 
κόρης, τῆς Πρωτογενείας. 6. ἢ ὡς καὶ Ἕλληνα φέρειν 
τὸ γένος ἢ ἀπὸ Δευκαλίωνος. δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 
Ὀποῦντος᾽ Διὸς γὰρ ἦν, ὥς φησι Πίνδαρος, ϑέσει δὲ 
«Μοκροῦ. 

821. φερτάτων Κρονιδᾶν: ἀντὶ τοῦ ἀπὸ φερτάτου 
Κρονίδου᾽ Διὸς γὰρ “οκρὸς ὃ πρόγονος αὐτῶν. 8558 

82g. τὸ δὲ Ἰαπετιονίδος φησὶ φύτλας καὶ φερτά- 
τῶν Κρονιδᾶν, ἀντὶ τοῦ τῆς Πρωτογενείας καὶ τοῦ Διὸς, 
ἀφ᾽ ὧν τοὺς Ὀπουντίους λέγει γεγενῆσϑαι. 8258 8600 Ὲ0 

85a. πρὶν Ὀλύμπιος ἁγεμών: πρόσϑες σύνδεσμον 

8 Πανδώραν A* ὅ τοῦ ᾿Εφαρμόστου 6 ᾿Ιαπετεονίδας € 
᾿Ιαπετονίδης Ὁ ᾿Ιαπετιονίδης E ᾿Ιαπετεονίδεις ἢ 7 γίνεται ὁ 
om. € (cfr. 287,2) | ὁ (alt. om. CQ 10 τὸ δὲ 1. praem. B || xov- 
ρᾶν BDE: xovoóv CQ 11 κοῦροι ΒΟΕΌ: κούρη D. Ft. xov- 
o&v, cl. 1 13 ἀντὶ] διὰ cj. b; potius scrib. πληϑυντικῶς, del. 
ἀντὶ 14 τοῦ addidi 1ὅ a V (21): 6 A γὰρ ὁ b || xoó- 
ραν 15.16 (ἀντὶ) τῆς κόρης b 16 Ἕλληνα (εἰς Δία)» Ὁ}; 
at 16—17 omnino corrupta 20 i] καὶ φερτάτων B (καὶ et v) Ϊ 
post ἀντὶ τοῦ add. τῆς Πρωτογενείας οὔσης ü 21 Δοκρὸς] 
“Μοκρὸν E Ὀποῦς Beck 22 δὲ CDEQ: οὖν Bv || ̓Ιαπετεονίδος 
(sio). BD*PE: ᾿Ιαπετεονίδας C ᾿Ιαπεονίδεις 0 || gno? ante 23 καὶ 
irp. Bv 293 Keovidàv CDQ | τοῦ τῆς DEO: τῆς Bv zo? € 
24 ὧν CDEQ: οὗ Bv || Ὀποῦντας Q 

10 

[y 5 
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γάρ, ἵν᾿ v συναρμοστέος ὁ λόγος τοῖς ἄνωθεν, xol εἰπέ" 
πρὶν γὰρ Ὀλύμπιος ἁγεμών. 

85b. τὸ γὰρ παλαιὸν ὃ Ζεὺς ἀναρπάσας τὴν Πρωτο- BCDEQ 

γένειαν ἥσυχος αὐτῇ ἐμίγη ἐν τῷ Μαινάλῳ ὄρει τῆς ᾿άρκα- 
5 δίας. καὶ μετὰ ταῦτα ἐγκύμονα ποιήσας ἤνεγκε τῷ “οκρῷ, 
ἵνα μὴ ὁ αἰὼν καὶ ὁ χρόνος αὐτὸν ἐξέλῃ τῆς ζωῆς ἔρημον 
ὄντα παίδων [καὶ γονῆς] καὶ γένους. 1948 8? CDEQ 

862a. Ἐπειῶν: Ἐπειοὺς τοὺς Ἠλείους, ἀπὸ Ἐπειοῦ τοῦ A 
Ἐνδυμίωνος κληϑέντας. τινὲς δὲ τὸν ᾿Ἐπειὸν ᾿“εϑλίου φασίν. 

19 — 86b. ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν: διὰ τούτων ὁ Πίνδαρος BCDEQ 
τὴν Πρωτογένειάν φησιν ἐξ Ἤλιδος ἁρπασϑεῖσαν εἰς Μαί- 
ναλον τῆς ᾿Αρκαδίας ὄρος κομισϑῆναι ὑπὸ Ζιός. 88 B 
e. ἐξήλλαχε δὲ τὴν ἱστορίαν ὃ Πίνδαρος. τὴν γὰρ Πρωτο- 
γένειαν οὐκ Ὀποῦντός φασιν οἱ πλείους. ἀλλὰ 4ευκαλίωνος͵ 

15 καὶ Πύρρας. 9.8 ἃ. Ἐπειῶν τῶν ᾿Ηλείων, ἀπὸ ᾿Επειοῦ BC(D)EQ 
τοῦ Evóvulovoc, ἢ τοῦ ᾿ἀεϑλίου τοῦ Ἐνδυμίωνος. e. Ὀποῦν- BCEQ 
τος ἦν ϑυγάτηρ ᾿Ηλείων βασιλέως, ἣν ᾿Δριστοτέλης (fr. 561) 
Καμβύσην καλεῖ. 8608 

872a. ἀρπάσαις: ὃ Πίνδαρος τὴν Πρωτογένειαν ἀναρ- A 
90 πασϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸ Μαίναλον τῆς ᾿Δρκαδίας 

ὄρος κομισϑῆναι, τὴν δὲ Πρωτογένειαν Ὀποῦντος τοῦ ᾿Ηλείων 
βασιλέως φησὶ ϑυγατέρα, ἄλλων τὴν Πρωτογένειαν Πύρρας 
καὶ Δευκαλίωνος λεγόντων, ὡς Φερεκύδης φησὶν ἐν τῷ ε΄ 
(FHG 185. b. ἁρπάσας οὖν τὴν Πρωτογένειαν καὶ ἔγκυον 

856 αὐτὴν ποιήσας, ἵνα μὴ ὁ “οκρὸς ἄτεκνος διατελοίη, δέδωκε 
τῷ «οκρῷ. ὁ δὲ “οκρὸς τὸν ἀπὸ Διὸς καὶ Πρφωτογενείας 
παῖδα ὡς ἴδιον σχὼν ὠνόμασεν αὐτὸν Ὀποῦντα ὁμώνυμον 
τῷ κατὰ μητέρα πάππῳ. 

4 ἥσυχος BD: ἥσυχα C ἡσύχως E ἤσυχον 0} || Μαινάλῳ B: 
Μαιναλίῳ ὈΕΘ (om. €) 6 ἐξέλῃ ΒΕ: ἐξέλϑη CD ἐξάρῃ 6 
(o ex corr.) ἐξέλοι b 7 καὶ γονῆς om. CDE(O; seclusi 
9 φησίν: b 10 1. om., οὖν post τούτων add. Bv (φησιν ibid. 
add. Q)| γᾶν E 12 ὄρος om. Bv || ὑπὸ τοῦ 44. C(E) (cfr. A 87a) 

13 γὰρ] δὲ B 15 ἄλλως sch. 86d praem. DO || ̓ Επειῶν 
C(D) EO: ἀπὸ γᾶς Em. B || Ἐπειοῦ] ᾿Επειοῦ τινος D, om. cett. 
16 'Evónuiovog utrobique C 17 τῶν Hà. EQ 18 Καμ- 
βύσιν Ε Καμμύσιν C Καβύην Plut. qu. gr. 15 20 Μέναλον: b 

21 xocun)üvoi: b 25 ἔδωκε b 28 μητεράππω: ἢ 
ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 19 
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p? — 87e. (Exaàog:) ἤσυχος. νύκτωρ. 
A 88 ἃ. μίχϑη: μετὰ γὰρ τὸ φϑαρῆναι αὐτὴν ἐγάμησεν 
ὁ “οκρός. 

BoEQ 880". μέχϑη Μαιναλίαισιν: Μαίναλον ὄρος ᾿άρκα- 
δίας καὶ πόλις. ἐνταῦϑα μιχϑεὶς αὐτῇ ὁ Ζεὺς ἤνεγκε τῷ 

BCDEQ ZloxoG, | ἵν᾽ ὡς ἑαυτοῦ ἀναϑρέψῃ τὸν γεννηϑέντα. 
A 88 ς. Μαίναλος υἱὸς “υκάονος. ἀφ᾽ ov τὸ ὄρος τὸ dv 
᾿ἀρκαδία ἱερὸν Διός. ᾿ 

BCEQ 89. ἔνεικε Ποκρῷ: “οκρὸς ἔσχε τὸ γένος ἐκ Διός" 
&p οὗ ἡ τῶν “οχρῶν χώρα, ἧς “οκρίδος μητρόπολις ἡ 
Ὀποῦς. 8698 

A 90a. μὴ καϑέλοι μιν: μιχϑεὶς ὁ Ζεὺς Πρωτογενείᾳ 
καὶ ἔγκυον αὐτὴν ποιήσας δέδωκε “οκρῷ Ὁ. ἕνα μὴ 
καϑέλοι μιν αἰών: ἵνα μὴ ἄτεκνος τελευτήσῃ. 6. δέ- 
δωκὲν αὐτῷ, μὴ ὀρφανεύσῃ τοῦ γένους, ἵνα ὡς ἑαυτοῦ 
ϑρέψῃ τὸν γεννηϑέντα. ἐξ αὐτῆς γίνεται 'Onotc, ἐπίκλησιν 
“Ποκροῦ. γένει Διὸς ὦν. 

Β 92a. ὀρφανὸν γενεᾶς: ἄτεκνον. 9458 
BCcDEQ 920}. ὀρφανὸν γενεᾶς: λέγεται γὰρ ὁ “οκρὸς ἄπαις 

γεγενῆσϑαι καὶ τὸν ἐκ Διὸς συλληφϑέντα ὑπὸ τῆς Πρωτο- 
CDEQ γενείας ἴδιον νενομικέναι παῖδα. | προεῖχε μέντοι ἡ γυνὴ 

y Πρωτογένεια τὸ σπέρμα τοῦ 4ιός. 9408 
BDEQ 94a. εὐφράνϑητε ἰδὼν ἥρως ϑετὸν υἱόν: εὐφράν- 

BCDEQ ϑὴη δὲ ὁ “οκρὸς ϑεασάμενος τὸν παῖδα. ὃς ἦν μὲν ϑετὸς 
αὐτοῦ κατὰ φύσιν, ἐκ δὲ τῆς ἀγνοίας ἴδιος αὐτοῦ ἐνομί- 
ζετο. 9208 b. ϑετὸν δὲ λέγει ὁ ποιητὴς ἐκ τοῦ ἰδίου 

4 sch. Ap. Rh. 1, 168 1 sch. Theocr. 1, 124 

2 ἐγάμη(σεν) A: ἔγημεν ' 4 1l. om. Bv add. δὲ post Mot- 
ναλον "7 Μενέλ(αος): b 9 l. om. B, add. δὲ post “οκρὸς 

14 μιν ναίων || ἵνα Red.: ei A 16 Ὀποῦς E. Schwartz: 
ὀπτ(ῆς ) A 11 Λοκρῷ: ego 19 l] om. Bv “οκρῷ μὴ καϑ- 
ἕλοι μιν. ὀρφανῶν δὲ γενεᾶς ἃ 20 συλληφϑέντα] γεννη- 
ϑέντα (|| τῆς B: τήν γε τῆς D τηυγέτης CEQ 22 ἡ om. » 
τὸ] oc € 23 ἡρως 9. υἱόν om. DEO 94 δὲ] τε ΟΡ ὃ 
φησιν Βν 25 αὐτοῦ (pr) ΒΗ: om. CE | κατὰ φύσιν] καὶ 
οὐ κατὰ φύσιν υἱὸς Lehrs p. 29 || αὐτοῦ (alt.)] αὐτῷ Qb 
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προσώπου. ἱπροειρήκει γὰρ ὅτι, εἶχε δὲ σπέρμα μέγιστον 
ἄλοχος, ἐκ Διός.] Ó γὰρ “οκρὸς ἴδιον αὐτὸν ἐνόμιξεν. 

95. ϑετὸν υἷόν: ὁ “οκρὸς δηλονότι τὸν Ὀποῦντα οὐκ 
ἐνόμιζεν εἶναι ϑετὸν υἱὸν (Διὸς γὰρ), ἀλλὰ ἴδιον. 

σι 

μητρὸς ἀδελφοί" νῦν δὲ τὸν τῆς μητρὸς πατέρα Ὀποῦντα 
μήτρωα. ἦν γὰρ Πρωτογενείας καὶ Διὸς, ἐπίκλησιν δὲ 
“οκροῦ. 

908. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσέ νιν: κυρίως μήτρωες οἵ 

A 

A 

96b. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν ἰσώνυμον ἔμμεν: BCDEQ 
e ' 3 39 Sox M * ὃ , ' 10 ἡσϑεὶς ovv ἐκάλεσεν αὐτὸν τοῦ πρὸς μητρὸς πάππου τὸ 
ὄνομα. καὶ νῦν μὲν ὁ Πίνδαρος τὸν £x μητρὸς πάππον 
μήτρωα ὀνομάζει" Ὅμηρος δὲ καὶ oí λοιποὶ τὸν τῆς μητρὸς 
? P! , - s; 2 A) , " ἀδελφὸν μήτρωα καλοῦσιν. φησὶν ovv ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι (II 717) 

i] , , “Ασίῳ, ὃς μήτρως Tv Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 
, , € / [A Y , 15 αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ ΖΔύμαντος. 

96c. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν: ὃ oxoóg τὸν 
Ὀποῦντα. | ἦν δὲ ὁ “οκρὸς "Auguxrvovog τοῦ Διὸς. καὶ 
ἐχάλεσε τοῦ μητροπάτορος τὸ ὄνομα. Ὀποῦς γὰρ ἐκαλεῖτο 
ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ηλείων, ᾧ καὶ οὗτος ὁμώνυμός ἐ ασιλεὺς τῶν ᾿Ηλείων, ᾧ καὶ οὗτος ὁμώνυμός ἐστιν. 998 

, - , - 

20 98. ,ónéggarov: ὑπερφυᾶ καὶ μέγαν καὶ τῷ εἴδει καὶ 
τοῖς πράγμασιν. 101B 

998. πόλιν δ᾽ ὥπασεν: ἐνεχείρισεν oir. Ὁ. ὥστε 
ἀπὸ Ὀποῦντος υἱοῦ τοῦ Διὸς ἡ πόλις ὠνόμασται. 

99c. πόλιν δ᾽ ὥπασεν: ὄντι δὲ τῷ παιδὶ ἐξαιρέτῳ 
85 καὶ ἀνδρωϑέντι ὃ “οκρὸς τὴν πόλιν ἐνεχείρισε καὶ τὸν 

ὄχλον διαιτᾶν καὶ διοικεῖν. 988 

δ᾽ efr. ad sch. O. VI, 180 11 seb. BT.JI $11 

1 προειρήκει --- ? Ζιός om. CDEQ; seclusi | αὐτὸν ΟΠ ΕΘ: 
αὐτοῦ Βν αὑτοῦ Beck 9 ἐκάλεσε DO | ic. ἔμμεν om. CDEO 

10 o»] οὖν ὁ A4oxoóc Bv || αὐτὸν] αὐτόν φησι Βν 11 καὶ — 
15 Ζύμαντος post 96c C 13 καλοῦσι Qv: καλεῖ BDE || οὖν 
CDEQO: γοῦν Bv 16 l E et praem. ἄλλως 0: μάτρωα ἐκά- 
λεσσεν B et praem. ἄλλωςσν 17 ἀμφικτίωνος Οἱ (dwoxov rov» 
"uguxr. cj. Schroeder ad vs. 56, cl. Eust. Il. 277, 19. Plut. qu. 
Graec. 15 | noc] Ζευκαλίωνος cj. Beck 18 ró om. EQ 
19 ᾧ ὁμώνυμος οὗτος Bv, om. καὶ et ἐστιν 29 ἐνεχείρησεν 

24 l. om. B || πόλις D 

BEQ. 
BCEQ 

BDEQ 
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BcDEQ — 101. ἀφίκοντο δέ oí ξένοι: διαβοήτου δὲ τῆς τοῦ 
Ὀποῦντος ἀρετῆς τυγχανούσης πανταχόϑεν τὰς ἰδίας αὐτῶν 
πατρίδας οἵ περίοικοι καταλελοιπότες πρὸς αὐτὸν ἔσπευδον. 

παρεγένοντο μὲν οὖν μέτοικοι πρὸς αὐτὸν ἀπό τε τοῦ Ao- 
γους καὶ Θηβῶν, καὶ οἵ μὲν ἐξ ᾿Αἀρκαδίας, of δὲ Πισᾶται. 

A 104a. υἱὸν δ᾽ Ἄκτορος: τὸν Μενοίτιον. τοῦτον δέ 
φησιν. “Ἄκτορος καὶ Αἰγίνης ὃς [οὐκ] ἐκ Θεσσαλίας μετῴ- 
κησεν εἰς Ὀποῦνται Πυϑαίνετος δὲ (FHG τΥ, 487 Διὶ συνελ- 

ϑοῦσαν Aiywav γεννῆσαι Αἰακὸν καὶ ΖΔαμοκράτειαν, ἣν γα- 
μηϑῆναι ΓἌἄκτορι ἐν Θετταλία καὶ τεκεῖν Μενοίτιον᾽ ὕστερον 
δὲ τοῦτον εἰς Ὀποῦντα ....." συγγενὴς γὰρ ὑπῆρχε τοῦ 
410x900. 

(BcDEQ 104b. υἱὸν Ó'"4xvogoc: τὸν Μενοίτιον λέγει τὸν 
BCDEQ Πατρόκλου πατέρα. ὁ. ὑπὲρ πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας 

ξένους ἐτίμησε τὸν "Axrogog παῖδα, τὸν ἐξ Αἰγίνης μητρὸς 
BDEQ Μενοίτιον. | Alywe δὲ μήτηρ Αἰακοῦ, ϑυγάτηρ δὲ αὕτη 

2 - - - 

B γίνεται .Ασωποῦ τοῦ ἐν Θήβαις ποταμοῦ. ^ d. ἀφίκοντο δέ 
of ξένοι συνοικήσοντες αὐτῷ. 

Β 105. ἐποίκων: πάντων τῶν προειρημένων. 106^ 
BcDEQ [0θ8. “ἰγίνας ve Μενοίτιον: Alywa μετὰ τὸ τεκεῖν 2 

τὸν Αἰακὸν ἦλϑεν εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἐγαμήϑη ᾿Ἄκτορι, ἐξ 
οὗ ἔσχε Μενοίτιον, ὃς ἐπῴκησε τὴν Ὀποῦντα ἀναστὰς ἀπὸ 

BDEQ Θεσσαλίας. 10: BDEQ Ὁ. τινὲς ἐκ ΖΔαμοκρατείας τῆς Αἰγίνης 
καὶ "Δκτορός φασι τὸν Μενοίτιον᾽ ὃ δὲ Πάτροκλος Μενοιτίου 
ἣν καὶ Σϑενέλης. i106*B 108DEQ 

6 sch, D Σ 9. seh. A 1bid. 10. 11 20 Eust. Il. 113,2 

1 οἱ ξένοι om. ἃ 2 αὐτῶν om. Β 3 αὐτὸν BO: ἑαυτὸν 
CDE 5 xol τῶν O. DO || καὶ οἱ — Πισᾶται om. C || ot δὲ Πι- 
σᾶται om. DEQ ||ιΠισάται ΒΥ 7 οὐκ seclusi 11 lac. indicavi; 
ἐλϑεῖν suppl. b 13 sch. 104b (cum 1) hic om. B; cfr. ad 15 

14 ὑπὲρ πάντας CDE: καὶ ὑπὲρ π. ἃ ὑπὲρ x. δὲ Bv| ἐποι- 
κοῦντας Mommsen suppl. p. 131 1 τετίμηκε D 15.16 μη- 
τρός: Μενοίτιον B, add. λέγει τὸν Πατρόκλου πατέρα (— 104b) 

16. 17 αὕτη γίνεται EQ: αὐτὴ γέγονεν D om. Bv 20 Ll. om. 
BCv | A/ywe DEO: Αΐγινα γὰρ Βῦν 21 ἐς Βν 22 ἐπῴ- 
χησὲ B: ἐπῴκισε ἃ ἐποίκησε (ODE 281. omisi: τοῦ παῖς ἅμ᾽ 
Ἀτρείδαις Bv ἄλλως D Αἰγίνας Μενοίτιον E. ἄλλως" Αἰγίνας τε 
Μενοίτιον ἃ || “ημοκρ. Ε Ζίαμοκράτου ἢ 

IA 5 

25 
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107a. τοῦ παῖς: τοῦ Μενοιτίου παῖς ὃ Πάτροκλος ἀπὸ A 
Σϑενέλης. καὶ Μυρμιδόνα δὲ αὐτόν φησιν [αὐτὸν] Ὅμη- 
ρος (X 10): Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον. 

107b. ὁ δὲ νοῦς τούτου οὖν [φησι] τοῦ Μενοιτίου BDEQ 
5 παῖς συστρατεύσας τοῖς ᾿Ατρέως παισὶν εἰς Μυσίαν κατήν- 
τησε, καὶ τῶν ἄλλων “Ἑλλήνων εἰς φυγὴν τραπέντων μόνος 
αὐτὸς ᾿Δχιλλεῖ συμπαρέστη. ἡνίκα τοὺς γενναιοτάτους "EAAQ- 
νας τρέψας καὶ νικήσας μέχρι τῶν νεῶν xol τοῦ πελάγους 
συνήλασεν ὁ Τήλεφος. 106"DEQ 

10 108a. Τεύϑραντος: τὴν Μυσίαν λέγει. βασιλεὺς γάρ A 
τις τῶν ἐκεῖσε Τεύϑρας γενόμενος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὠνόμασε τὴν 
πόλιν. ἦν δὲ ὁ Τήλεφος ϑετὸς παῖς Τεύϑραντος" τῇ {δὲν 
ἀληϑείᾳα Αὔγης ἦν καὶ ἉΗρακλέους ὁ Τήλεφος. 

108b. Τεύϑραντος πεδίον τὴν Μυσίαν λέγει. ὃ γὰρ BCDEQ 
15 Τεύϑρας ἐβασίλευσε τῆς Μυσίας. ὅτε δὲ οἱ “Ἕλληνες εἰς 

τὴν Μυσίαν παρεγένοντο κἀκεῖ νομίσαντες εἶναι τὴν Ἴλιον 
ἐπολέμουν τοῖς Μυσοῖς, ὁ Τήλεφος πάντας εἰς φυγὴν ἐτρέ- 
Wero καὶ μέχρι τῶν νεῶν ἤλασε πλὴν ᾿Δχιλλέως καὶ Πατρό- 
κλου. διὰ τοῦτο [οὖν] μέμνηται τοῦ γένους τούτου ὡς 

80 ἀνδρείου. 1150 
110a. ὅτ᾽ ἀλκάεντας: τὸν ΜΜὝενοίτιον τὸν πατέρα A 

Πατρόκλου ἀπὸ Αἰγίνης μητρὸς ᾿“σωποῦ ϑυγατρός. 
b. ϑέλει οὖν εἰπεῖν ὅτι τούτου τοῦ Μενοιτίου παῖς σὺν 

τοῖς ᾿Δτρέως παισὶ συστρατεύσας εἰς Μυσίαν κατήντησε. καὶ 
85 Τηλέφου τοῦ Μυσῶν βασιλέως πάντας τρέψαντος εἰς φυγὴν 

1 Apollod. 3, 13, 8, 4. sch. Ap. Rh. 1,69. Cram. anecd. 
Oxon. 3, 378 2. seh. 2-10: 11 10 St. Byz. Τευϑρανία 
15 Apollod. epit. 3, 17. sch. A A 59 

2 Μυρμιδόνα δὲ ego: Μυρμιδόνες Α Mvouidóvo b, del. 
priore αὐτόν || αὐτὸν seclusi 4 δὲ] γὰρ Q0 || φησι post 5 παῖς 
irp. DE; seclusi 5 στρατεύσας E 7 Ayuüst B 8 τοῦ πε- 
λάγους B: τοὺς Πελασγοὺς D τοὺς πελασμοὺς E 9 συνή- 
γαγεν D 12 ὁ Τεύϑρας 9. π. Τηλέφου: ἢ || δὲ addidi 
14 Τεύϑραντος δὲ π. Bv || λέγει BE: om. CDQ 15 Τεύϑρας 
BEO: Τήλεφος Τεύϑρας CD || ἐβασίλευε CD 17 ὁ] καὶ ὁ Qv 

18 ᾿Ἀχιλλέος B 19 οὖν BC: om. DEQ; seclusi | τοῦ] καὶ 
τοῦ E || rovrov CDEOb: τοῦδε Bv 
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μόνος ᾿Αχιλλεὺς καὶ Πάτροκλος ἔμειναν. ὡς ἀνδρείου οὖν 
νῦν τοῦ γένους “μέμνηται. 

ADEQ 113a. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι: ὥστε παραστῆσαι τῷ 
A φρονίμῳ ἡ ἐκέχρητο ἀνδρεία ὁ Πάτροκλος. b. ὥστε γνῶ- 

ναι τὸν ἔμφρονα ὅτι γενναῖος ἦν ὁ Πάτροκλος ἀνϑιστάμενος 

Τηλέφῳ. 
(obEQ 1180. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι: οὗτος ἔστη μόνος ἅμα 
Β(ΟΌΕ0 τῷ ye. — d. ὥστε δυνατὸν εἶναι δεῖξαι παντὶ φρονίμῳ 

πρὸς τὸ γνῶναι τὴν τοῦ Πατρόκλου ἐπὶ τῇ ἀνδρεία διά- 
νοιάν τε καὶ σπουδὴν καὶ ϑάρσος. 1190 

A 114. μαϑεῖν Πατρόκλου: οὕτως ἔστη ἐν τῷ πολέμῳ 
ὥστε παντὶ ἀνθρώπῳ νοῦν ἔχοντι δειχϑῆναι τὴν ἰσχὺν καὶ 
φανερὰν γενέσϑαι. 

Β 114. βιατάν: ἰσχυρὸν, ἀνδρεῖον. 
A 115a. ἐξ οὗ Θέτιος γόνος: ἐξ ἐκείνου, φησὶ. τοῦ 
χρόνου παρήνει αὐτὸν ᾿Αχιλλεὺς μήποτε ἐν τῷ ὀλεϑρίῳ πο- 
λέμῳ χωρὶς τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας παρατάττεσϑαι, ἀλλ᾽ ἅμα 
αὐτῷ πολεμεῖν. 

AB(ODEQ 115b. ἐξ οὗ Θέτιος γόνος: ϑαυμάσας, φησὶν, ὃ 
᾿Αχιλλεὺς ἐν τῇ προσβολῇ τὴν βίαν τοῦ Πατρόκλου ἀρχὴν 
ἔλαβε τοῦ ϑαυμάξειν, καὶ παρήνει μηδέποτε χωρὶς τάττεσϑαι 

Α τῆς πολεμικῆς αὐτοῦ τάξεως. c. ἰδίως δὲ τοῦτο τάσσει 
χαριζόμενος τῷ Πατρόκλῳ᾽ Ὅμηρος γὰρ διὰ παντὸς λέγει 

BCEQ αὐτὸν ϑεράποντα "Apos. d. Ὅμηρος (II 89): 
μὴ σύ γ᾽ &vevOsv ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίξειν 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν᾽ ἀτιμότερον δέ μὲ ϑήσεις. 1180 

A e. ἢ οὕτως᾽ ἐκ τῆς πρὸς τὸν Τήλεφον μάχης παρηγορεῖτο 
κατὰ ψυχὴν καὶ τεϑαρσήκει, ὅτι τὸν Πάτροκλον εἶχε δια- 
παντὸς παραστάτην. 

1 Ἀχιλεὺς 1.2 ὡς ἀνδρεῖοι οὗ νῦν τὸ γένος À: correxi ex V 
ὅ εὔφρονα: b. * l. B (ante 1130): ἄλλως DEO om. C | οὗτος] 

οὕτως ἢ [| ἔστη 66: ἔσται Ὁ ἔστι E || & ἅμα om. CD 11 οὗτος: ego 
10 Ay (eve) 19 1] οὐλίῳ μὲν ἐν Ἄρει A 2720 ἁχιλεὺς AB || 

τὴν À: τότε τὴν V || βίαν AV: ᾿ἀξίαν v C ίαν B charta perforata) 
21 ϑαυμαζειν A: ϑαυμάξειν αὐτὸν V φιλεῖν αὐτὸν Lehrs 

p. 30 (non male) || παρήνει V: παραινεῖ A || μήποτε V || τάσσεσϑαι 
χωρὶ Βῦν 24 ἐλ ς) [[ἰ καὶ Ὅμ.Βν 248 ἐμοῖο CEQ || λιλαί- 
eG] λιλαῖο E (cfr. A 1180) om. € 26 φιλοποῖ. CEU 

10 

25 
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118a. σφετέρας: ἀντὶ τοῦ τῆς ἑἕᾶς. Β 
118b. ταξιοῦσϑαι: παρατάττεσϑαι. ΑΒ 
118c. Ὅμηρος (II 89)" A 

μὴ σύ y ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίξειν. 
5 1198. εἴην εὑρεσιεπής: τοῦτό φησιν ὅτι ἔπλασε τὰ A 
περὶ Πατρόκλου εἰρημένα εἰς ἔπαινον τοῦ ᾿Εφαρμόστου 
Ὀπουντίου ὄντος. ὉὈ. γενοίμην, φησὶ, διαπαντὸς εὑρίσκειν 
δυνάμενος τρόπους καὶ διηγεῖσϑαι τὰς πράξεις τῶν ἀρχαίων. 

119 ο. εἴην εὑρεσιεπής: ὡς σεμνυνόμενος τοῖς διηγή- BCOEQ 
10 μασί φησιν᾽ εἴην δὲ λόγων καινοπρεπῶν εὑρετὴς ἐπὶ τῷ 

διηγεῖσϑαι καὶ πρόσφορος ποιητικῇ μούσῃ καὶ τρόπῳ Mov- - 
σῶν ἁρμόδιος. ἀ. ἄλλως᾽ γενοίμην, φησὶ, διὰ παντὸς δυνά- 
μενος εὑρίσκειν λόγους καὶ διηγεῖσθαι πράξεις. 12208 
e. ταῦτα δὲ λέγει διὰ τὸ πλάσασϑαι αὐτὸν τὸ ἐπὶ Πατρό- 

15 κλου προειρημένον ἐπαινεῖν βουλόμενος τὸν '"EgáouoGtov 
Ὀπούντιον ὄντα Πατρόκλου πολίτην. 13958 

1208. εὑρεσιεπής: καινολόγος. BEQ 

120b. ἀναγεῖσϑαι: διηγεῖσϑαι. Β 
1218. πρόσφορος: κατάλληλος ἐν ποιητικῇ. ἐπιτή- A 

30 δειος. αἴτιος. 
191b. πρόσφορος: μέγας. διαφέρων. EQ 

€. πρόσφορος: εὐεπίφορος ἐν ποιήμασιν. ἐπιτήδειος. BEQ 
ἱκανός. 1238 d. ταῦτα δέ φησιν ἐπειδὴ εἰπε τὴν περὶ EQ 
Πατρόκλου ἱστορίαν, ἣν οὐδεὶς εἴρηκε. 

, , , , - 

35 122a. τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφής: εἴη μοι τολμᾶν A 
καὶ ἀποκινδυνεύειν διαπλάσσοντι τὰ τοιαῦτα. 

2 παρατάσσεσϑαι Βν 4 γ᾽ om. || λιλαίεο 1 ὄντως: b 
8 τρόπους] λόγους V (8) | καὶ διηγ. V: éxóumy. A 

9 εὑρησιεπής Bv 10 τῷ CDEO: τοῦ B' τὸ B*v 11 καὶ 
(pr. om. € | προσφόρως EQ | μούσῃ om. Lehrs p. 30; et corrupt. 
vid. 19 ἁρμόδιος Lehrs l. L: ἁρμοδίῳ Bv ἐναρμονίῳ ΟΕ 

ἐναρμονίων Q 18 λόγονΒο 14 τὸ] τὸ διὰ CD 14.15 IIc- 
τρόκλου ego: Πατρόκλῳ codd. Πάτροκλον v 15 βουλόμενος 
B* -ov Β': om. CDEO 16 πολίτην CDEO: συμπολίτην Bv 

20 αἴτιος] oixsiog? Schroeder 21 ἄλλως praem. E 
22 l. om. EQ | ἐπίφορος᾽ ἐν π. ἐπιτ. Ε 28 ἱκανός om. E 
φησιν ego: φασιν E εἶπεν ἃ εἶπε E: φησι ἃ 24 Πα- 
τροχλον ἃ 
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B(o)DEQ 122b. ἀμφιλαφὴς δὲ δύναμις ἕσποιτο: ἐμοὶ δὲ 
παρέποιτο ἐν τοῖς λόγοις ὁμοῦ μὲν εὐτολμία, ὁμοῦ δὲ καὶ 
δαψίλειά τις δυναμέως. 119*B 

BcDEQ 1220. τὸ δὲ ἀμφιλαφής κατὰ ἀνειστοιηίαν εἴρηται 
κατὰ ἔϑος τῶν Μακεδόνων μεταϑέσει τοῦ β εἰς q^ ἔστι γὰρ 
ἀμφιλαβής. ὃ ἔστιν ἀμφοτέραις λαβεῖν ταῖς χερσίν. τοῦτο 
δὲ ἐπὶ πλήϑους συμβαίνει. 1208 

A 123a. ξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ: ὡς οἰκείου ὄντος τοῦ “αμ- 
προμάχου πρὸς τὸν ᾿Εφάρμοστον διὰ “αμπρόμαχόν φησι 
γεγονέναι τὸν ἐπίνικον καὶ Ov ἣν εἶχον προξενίαν πρὸς 
αὐτόν. Ὁ. τιμάορος δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ τιμητὴς ἐσόμενος 
καὶ τιμῶν διὰ τῆς ἀρετῆς τοῦ ὕμνου, ὡς τοῦ “αμπρομάχου 
καὶ ᾿Εφαρμόστου νενικηκότων ἼΙσϑμια τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ 
Νέμεα. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα δὶς ἐνίκησεν ᾿Ισϑμια ὃ 
᾿Εφάρμοστος. 

BCDEQ 123c. προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ T ἤλυϑον: πρόξενος ἦν 
Θηβαίων “Ἱαμπρόμαχος, δι᾿ ὃν ἔγραψε τὴν ὠδὴν ταύτην 

|. ἣν δὲ καὶ ᾿Ισϑμιονίκης. δύναται δὲ καὶ τοῦ Πινδάρου 
BDEQ πρόξενος εἶναι. ὁμοῦ δὲ νενικήκασιν Ισϑμια καὶ Νέμεα τῇ 

αὐτῇ ἡμέρα αὐτὸς καὶ ὁ ᾿Εφάρμοστος. μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλα 
DEQ δὶς νενίκηκεν Ἴσϑμια ὁ Ἐφάρμοστος. ^ d. προξενίᾳ τῇ 

BCDEQ φιλίᾳ. — e. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως ἔχει᾽ διὰ δὲ τὴν προξενίαν, 
τουτέστι τὴν φιλίαν, καὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ “Παμπρομάχου 
ἦλϑον ἐπαινέτης τῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ μιτρῶν. ὅτι κατὰ μίαν 
ἡμέραν of δύο ἐνίκησαν, ὁ μὲν Ἐφάρμοστος Ὀλύμπια, ὁ δὲ 

4—7 lex. Bachm. 81, 13. ΕΜ 91,21. EG 48, 47. Suid. 

1.1. E: ἄλλως Bv ἀμφιλαφής t ἀμφ. δέ Ὁ ἀμφ. δὲ δύναμις Q 
2 ἐν τ. À. παρέποιτο C (D) || ὁμοῦ μὲν εὐτόλμως D ἢ Μοῦσα 

εὐτόλμως C | δὲ καὶ CDE: δὲ ΒΆν 4 ἀντιστοιχίαν B'PE: 
ἀντιστοίχειαν C ἀντιστοίχαν D ἀντίστοιχ(ον) 4 6 ἀντιστοίχου v 

5 τῶν om. Bv || μετάϑεσις Ε [| 8] ὦ E» | p BCO: τὸ 9 DE 
6 ἀμφιλαβής CEQ: ἀμφιλαβές BDv || τοῖς E 1 ὍΝ v 

πλήϑει Oxon. 8 ἀρετά [10 ft. εἶχε 14 ἄλλα δὶς b ex V: 
ἄλυδις 10 ἀρετῇ EQ || τ᾽ ἤλυϑον om. CD 16.17 πρόμαχος ἦν 
Θηβαῖος A. E 11 λαμπρ. om. ἢ || τὴν om. E 19 νενίκησαν D 
νενίκηκαν E 20 καὶ ὁ] καὶ D τε καὶ ἃ 21 προξενίᾳ Ὁ: 
ἄλλως" προξενίᾳ δ᾽ ἀρετῇ τε E. πρ. δ᾽ ἀρετᾷ ἃ 22 δὲ (alt) 
om. D 24 pro μιτρῶν lac. B 

15 

'5 eo 
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“αμπρόμαχος ᾿Ισϑμια. f. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι of δύο "Ic9- BCEQ 
μία ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐνίκησαν. 

125a. Παμπρομάχου: τὰ β΄ μία ἐστὶ περίοδος. A 
b. μίτραισι δὲ ταῖς νίκαις. 

5 125 c. ᾿Ισϑμίαισι “αμπρομάχου: “Ἰαμπρόμαχος Gvy- EHQ 
γενὴς τοῦ Ἐφαρμόστου, κατὰ μίαν ἡμέραν σϑμια σὺν 
αὐτῷ νικήσας. — d. μίτραις νῦν τοῖς στεφάνοις καὶ ταῖς BCEQ 
νίκαις. μίτρας γὰρ ἔνδοϑεν τῶν στεφάνων καὶ διαδήματα 
ποικίλα εἰώϑασι συνδεῖν. 

10 1288. ἄλλαι δὲ δύο ἐν Κορίνϑου πύλαις: ἐν δὲ BEQ 
᾿Ισϑμῷ ἄλλαι δύο νῖκαι ἐγένοντο ᾿Εφαρμόστῳ ἑξῆς. 130EQ 
Ὀ. χάρμαι νῦν χαραὶ καὶ ἡδοναί: xo Ὅμηρον δὲ (H 218) BcEQ 
αἴ μάχαι. e. ἄλλως" ἤτοι μάχαι, ἢ χαραὶ καὶ νῖχαι ἐγένοντο BEQ 
αὐτῷ ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ᾽ Κορίνϑου γὰρ πύλαι ὃ ̓ Ισϑμός. 132E 1840 

5 — 199. ἔπειτα itis νῦν ἀντὶ τοῦ χαρά" Ὅμηρος δὲ 
ἐπὶ τῆς μάχης" δὲ περὶ Ἴβυκον (fr. 62) καὶ Στησί- 
χορον (fr. 94) — τὴν ἐπιδορατίδα, φασίν. 

130a. τὰ δὲ καὶ Νεμέας: καὶ ἐν τῇ Νεμέᾳ ᾿Εφάρ- A 
μοστος ἐνίκησε᾽ ἐν ᾿ϑήναις δὲ τὰ Παναϑήναια. 

180}. καὶ ἄλλαι δὲ χαραὶ ἐγένοντο τῷ ᾿Εφαρμόστῳ ἐν BDEQ 
τῷ κόλπῳ τῆς Νεμέας. ἔστι δὲ | περίφρασις ἀντὶ τοῦ ἐν BCDEQ 
Νεμέᾳ. κατὰ κοινοῦ δὲ ἀκουστέον τὸ ἐγένοντο χάρμαι. iss" EQ 

» 

b e 

125 e. EM p. 588, 46: Μίτραι κυρίως αἱ ἀπὸ φασχίων χαὶ 
ὡραρίων γινόμενοι στέφανοι᾽ ἐν καταχρήσει δὲ πᾶς στέφανος 
μίτρα λέγεται, ὡς καὶ ἐνταῦϑα. οὕτως εὗρον εἰς τὸ σχόλιον τοῦ 
Πινδάρου ᾿Εφαρμόστῳ Ὀπουντίῳ. Eust. Il. 454, 19 

8 Hesych. Phot. Suid. lex. Bachm. 302, 12 12 sch. N 82 

ho C 

1 φασιν om. Bv 5 Ἴσϑμ. om. H | Παμπρόμαχος EQ: 0v- 
τος Η 7 ἐνίκησε H | sch. 125d 1. ᾿Ισϑμίαισι “Παμπρομάχου 
μίτραις praem. B || καὶ om. ἃ 8.9 x«i δ. ποικίλα om. 
10 ἐν K. πύλαις om. EQ 10.11 δὲ om., φησιν post ᾿Ισϑμῷ 
add. Bv 11 óvo om. E || «χαραὶ xal» νῖκαι" Lehrs p. 80 
12 χάρμαι γὰρ (δὲ v) νῦν ἀντὶ τοῦ χαραὶ x. ἡ. Bv || xoi om. É 
13 μάχαι BC: αἰχμαί EQ 14 2 02 ΠῚ Jl γὰρ] δὲ Q || ὁ "Ico- 
μός om. ἢ 18 τάδε A** τᾶἄᾶδε AP* ὁ δὲ νοῦς praem. Βν 
ἐγένοντ᾽ ἔπειτα γάρμαι (-μα Ε) praem. EQ 21 Νεμέας κατὰ 
ον prol. praem. Ὁ 22 ἀπὸ κοινοῦ Cb || x — χάρμαι om. 
D ] γα E 24 ὠραρίων Sturz (Et. Gud. p. 970), Schneider 

ustath.: ὠαρίων 
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A 131. κατὰ κόλπον: κατὰ κόλπον Νεμέας. ἐξυπα- 
κουστέον δὲ τὸ χάρμα. 

A 132a. Ἄργει τ᾿ ἔσχεϑε: τὰ “Ἑκατόμβαια νικήσας xol 
ν᾿ , ve US S d ) - t. 79 487 

τὰ “Ἥραια ἐνίκησεν. οὗτος δὲ iv Ἄργει ἐτελεῖτο ὁ ἀγών. 
BcoEQ 1320. ἴάργει v' ἔσχεϑε κῦδος ἀν δρῶν: ἀντὶ τοῦ, 

καὶ ἐν Ἄργει δὲ δόξαν προσείληφεν ἀνδρῶν νικήσας τὰ Ἥραια. 
DEQ 6. ἀντὶ τοῦ ἐν ἀνδράσι νικᾷ ἐν Ἄργει. i194CDE 1310 

ΒΟΌΕΟ — 133a. ἀπὸ κοινοῦ [δὲ] τὸ κῦδος ἔσχε. Ὁ. ἢ τὰ Πανα- 
ϑήναια ἢ τὰ Ὀλύμπια. 137CD i3s4*E 1820 

& 1848. οἷον ἐν Μαραϑῶνι: τὰ β΄ μία ἐστὶ περίοδος. 
b. τὸ οἷον ϑαυμαστικῶς. ἀγωνιζόμενος γὰρ ἐν Μαραϑῶνι 

ἔκκριτος γενόμενος ἐκ τῶν ἀγενείων προβὰς ἄνδρας ἐνίκησε. 
€. δύναται δὲ τὸ οἷον καὶ ψιλῶς ἀντὶ τοῦ μόνον τὸν 

ἀγῶνα. 
BcbEQ  134d. οἷον δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι συλαϑείς: [νῦν τὰ 

Ἡράκλεια λέγει. τοῦ δὲ οἷον] διπλῆ ἡ ἐκδοχή. τινὲς γὰρ 
τὸ oL ψιλῶς ἀναγινώσκουσιν, ἵν᾿ ἡ μόνον ἐν Μαραϑῶνι 
ἀγενείων ἀγωνισάμενος ἡττήϑη᾽ καὶ μετεγγράψας ἑαυτὸν εἰς 
τοὺς ἄνδρας ἐνίκησεν. ἄτοπον δὲ τοῦτο᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐγκω- 

/ NU ὧν »" , e Α - ex M 
μιάζων περὶ ἥττης ἔμελλε λέγειν. οἱ δὲ ϑαυμαστικῶς, ὁ καὶ 

, . [ἢ ji 1 er 6. 2 - 2 

βέλτιον᾽ ὕπως δὲ καὶ οἵως ὑπέμεινεν ἐν Μαραϑῶνι &yo- 
νιξζόμενος πρὸς τοὺς προβεβηκότας ἄνδρας, ἀποσυληϑεὶς τῶν 
3 ) 1 e M 1 , 1 » , BCEQ ἀγενείων καὶ ὑπεξελϑὼν | καὶ εἰς τοὺς ἄνδρας χωρήσας, 
€ i] 9 - - , 3 , 

ἡνίκα περὶ ἀργυρῶν φιαλῶν προέκειτο ἀγωνίξεσϑαι. 133 CDEQ 

3 Hes. ἱΕἙκατόμβαια. 

3 Éoys9s] ἐσ- e corr. || τὰ Εκατόμβαια b: τὸ ᾿ΕἙκατόμβαιον || 
νικήσας καὶ Α: ἢ b, om. νικήσας. Εὖ. νικήσας. ἢ τὰ Ho. ὅ κῦδος 
ἀνδρῶν om. ἀνδρῶν om. ΕΒ] 6 καὶ om. EQ. 7 év ἀν- 
δράσι D: ἀνδράσι EQ*P. ἀνδρεῖα b ex Vr? 8 sch. 133a xol ὡς 
παῖς ἐν ᾿4ϑάναις (V; ᾿Αϑήναις B) praem. Bv || δὲ τὸ B6: δὲ 
DQ om. E. Seclus δὲ | ἢ CDEQO: νικήσας Βν νικήσας ἢ b 
15 συλᾶϑείς B: om. CDEQ || νῦν --- οἷον om. CDEQ; seclusi cl. 
134 e. f. 17 οἱ EQ: οἵ CD οἷον B 18 μεταγράψας ἢ μετα- 
στρέψας Ὁ μετέγρα(ψεν ἢ), om. ἐνίκησεν, D 19 ἄτοπον --- 20 λέ- 
γειν om. D 20 περὶ τῆς ἥττης Qb || 9«evuecróg DE || καὶ 
om. B 21 δὲ om. E || οἷον Ε || ἐν τῇ Μαρ. Bv 22 βεβη- 
κότας E τῶν CDEQ: ἀπὸ τῶν Bv 

m 5 
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134e. τὰ Ἡράκλεια. ἴ. τὸ δὲ olov ϑαυμαστικόν. Ε 
137a. ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσι: ἀργύρειαι φιάλαι ἄϑλα A 

ἦσαν ἐν Μαραϑῶνι ἐν τοῖς ᾿Ηρακλείοις. 
137b. ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσι: τοῖς ἐν Μαραϑῶνι ἀγω- BCOEQ 

$ νιξομένοις φιάλαι ἀργυραῖ δίδονται τὸ ἔπαϑλον. ᾿“4ϑηναίοις 
δὲ ἔϑος χρυσίδας καὶ ἀργυρίδας λέγειν. 

138a. ὀξυρεπεῖ δόλῳ: ὀξυτάτῃ ἐπιμελείᾳ καὶ τέχνῃ. A 
δόλῳ, παλαίσματι δολίῳ. καταγωνισάμενος τῇ παλαιστικῇ 
ὀξύτητι. Ὁ. τὸ δὲ ἀπτωτὶ ἐπιρρηματικῶς. 

10 138c. φῶτας δ᾽ ὀξυρρεπεῖ δόλῳ: τῇ ὀξυτάτῃ καὶ BCDEQ 
ἐπιμελεῖ τέχνη. ἃ. ὁ νοῦς τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ἀνταγω- 
νιστὰς αὐτοῦ τέχνῃ νικήσας ὀξυτάτῃ, [αὐτὸς] μὴ πεσὼν 
μήτε ὑποστὰς πτῶμα διέβαινε τὸν κύκλον τοῦ σταδίου μεϑ᾽ 
ὅσης βοῆς. 6. ἤτοι τὸν ἀγῶνας ἴ. μεϑ᾽ ὕσων ἐπαίνων. 

15 140a. διήρχετο κύκλον: τὸν τοῦ σταδίου ἔνϑα ἦγω- A 
νίξζοντο κύκλον. Ὁ. σὺν βοῇ τῇ τῶν ϑαυμαζόντων. 

1406. διήρχετο κύκλον ὕσσα: ἀντὶ τοῦ μεγάλῃ. DEQ 
d. ὁ νοῦς αὐτὸς κατὰ τὴν ἄϑλησιν οὐ πεσὼν (ϑαυμαστι- 
κῶς) us9' ὅσης δὲ βοῆς κύκλον, τὸν τοῦ σταδίου φησὶ, 

90 διήρχετο. 
1406. ὅσσᾳ βοᾷ: μετὰ πάσης βοῆς παριόντι αὐτῷ 

ἐπήχουν πάντες καὶ ἐθαύμαζον. 
141a. ὡραῖος ἐών: τὸ ἄκρον τῆς ὥρας καὶ τῆς ἀκ- Α 

μῆς ἔχων. Ὁ. οἷον καλὸς Qv καλὰ ἔπραξεν. 
35 141. ὡραῖος ἐὼν καὶ καλός: νεανίας μὲν Qv καὶ BDEQ 

ϑαυμαστὸς τῷ ὀφϑῆναι, ταῖς δὲ πράξεσιν οὐ καταισχύνων 

Pd 

58q. Athen. 11, 502a. lex. Bachm. 141, 22 

2 ἀργύρειαν 4 l. om., γὰρ post roig add. Bv — 5 ói- 
δονται τὸ DEQ: ἐδίδοντο BCv || ϑηναίων CDE 9 ἀπτωτὶ 
Bergk: ἀπτῶτι  ἐπιρρηματικόν: b 10 l om. D φῶτας δ᾽ 
om. CEQO || ὀξυερπεῖ Οἱ | vj CDEO: ἀντὶ τοῦ Bv 11 ó 
vovg CDE: ὁ νοῦς τούτου Bv om. ἃ 11.12 ἐπαγωνιστὰς E 

12 ófvr. νικήσας Bv || «?vóg om. CDEQ; seclusi 14 ἤτοι 
— us9' B: x«i CDEO 19 δὲ om. D ft. recte |, τὸν om. D || 
φησι om. D 21 παριόντι ego: παρόντι 25 l. om. Bv καὶ 
χαλός om. D 
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τὸ εἶδος. — d. ὅσσᾳ δὲ βοᾷ, μεγάλῃ βοῇ. τὸ γὰρ ὅσσᾳ 
ϑαυμαστικῶς. 

A 143a. τὰ δὲ Παρφασίῳ στρατῷ: Κλεοφάνης ἐν τῷ 
περὶ ἀγώνων (FHG 1ν, 866). τῷ ᾿Αρκαδιχκῷ, ὡς ἐν ᾿Δἀρκαδίᾳ 
τὰ Αύκαια νενικηκότος. ἐν τῇ ᾿Δἀρκαδίᾳ γὰρ ἤγοντο τῷ 
Διὶ τὰ xou. 

BcDEQ 1480. τὰ δὲ Παρρασίῳ στρατῷ: ἐν τῷ δήμῳ τῆς 
᾿Αρκαδίας. Παρρασία δὲ μέρος “Ἀρκαδίας, ἔνϑα τελεῖται 

BDEQ “υκαίου Διὸς ἀγών. ὁ. τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ τὰ ἐν τῷ ἀγῶνι 
τοῦ “υκαίου Διὸς κατὰ τὴν Παρρασίαν τῆς ᾿Αρκαδίας € ὅπως 
αὐτὸν ἔδειξε ϑαύματος ἄξιον. 

A 145a. 4vxaíov: ἐν τῇ ̓ ἡρκαδίᾳ, ὅπου ὁ Ζεὺς τετί- 
μήηται. — b. καὶ “Μύκαιος ἀπό τινος Λυκαίου. 

B()DEQ 146a. καὶ ψυχρᾶν ὁπότε: ἐφάνη δὲ ϑαυμάσιος καὶ 
ἡνίκα τῶν ψυχρῶν αὐρῶν καὶ τοῦ χρύους τὸ φάρμακον καὶ 
τὸ βοήϑημα ἀπὸ τῆς Πελλήνης λαβὼν ἔφερε, τὴν χλανίδα. 
ταύτην γὰρ ἐλάμβανον of νικῶντες. Ὁ. οἷον τρίβωνας. 
c. ὃ δὲ ἀγὼν ἐν Πελλήνῃ “Ἕρμαια καλεῖται. 146hB 

A 146d. εὐδιανόν: εὐδίαν ποιοῦν. 
DEQ 1468. εὐδιανὸν φάρμακον: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ϑαυμα- 

CEHQ στὸς ἐφάνη. f. [εὐδιανὸν δὲ] ἀντὶ τοῦ ἀνάπαυσιν τὴν 
BCDEQ ἀλεξάνεμον. — g. ὅτι ἐν Πελλήνῃ χλαῖνα ἐδίδοτο τῷ νικῶντι 

18 sqq. sch. Ar. Av. 1421. Strab. 8,386. Phot. et Hesych. 
Πελληνικαὶ χλαῖναι. Poll. 7, 67. 

1 ὅσσᾳ δὲ βοᾷ DE ὅσσᾳ βοᾷ Ό: ὅσσᾳ βοᾷ δὲ ἀντὶ τοῦ Bv || 
βοῇ BEQO: φωνῇ D 2. ϑαυμαστικόν ΒΕ 8 càós A || Κλεοφ. — 
4 ἀγώνων in fin. sch. irp. b 4 AoxaOtoxÓ: b 5 et 6 
Λύκεια: b 7 và δὲ om. CDEO | Παρασίῳ etc. ubique B 
Παρ(ρ)ασ(σ)- varie EQ || τουτέστιν ἐν τ. ὃ. Bv 8 δὲ CDEO: 
γὰρ Bv || τῆς 4ox. Bv 9 sch. 143c ὁ νοῦς praem. Bv 
10 ὅπου D 18 καὶ Α: ὁ καὶ b || τινος A: ὄρους b; ft. τινος 
(ὄρους) 14 l. om. B 16 τὸ om. EQ | Πελήνης BQ Ilvi- 
λήνης Ε 17 post ἐλάμβανον add. τὴν χλανίδα ἂν 18 Πε- 
λήνῃ Bü I καλεῖται CDEO: ἐκαλεῖτο Βν 21 εὐδ. δὲ seclusi || 
δὲ et ἀνάπ. τὴν om. C 29 ὅτι ἐν II. y. ἐδίδοτο ΕΘ: χλαῖνα 
γὰρ ἐδίδοτο C(D)v ἐν Πελήνῃ γὰρ χλ. δίδοται B || νικῶντι ΟΠ ΕΘ: 
νικήσαντι Β 
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χειμῶνος ὥρα. 1488 — h. ἄγεται δὲ Ἕρμαια καὶ Amóliovog BDEQ 
ἑορτὴ ϑεοξένια καλουμένη. iactB 

148a. Πελλάνᾳ: ὅτι χλαῖνα ἦν τὸ ἔπαϑλον ἐν Πελ- A 
λήνῃ, εἴρηται. πεποίηται δὲ ταῦτα παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (ξ 529): 
ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν. Ὁ. ἤγετο δὲ ὁ ἀγὼν ἐν Πελλήνῃ 
τῆς ᾿4χαΐας τὰ ϑεοξένια ἐν χειμῶνι" διὸ καὶ χλαμὺς ἐδίδοτο. 

148 ς. σύνδικος: σύμψηφος. σύμφωνος. d. τὸν τῶν A 
Ἡρακλείων δὲ ἀγῶνα βούλεται δηλῶσαι. παρὰ γὰρ τῷ κοινῷ 
σήματι ᾿ἀμφιτρύωνος καὶ ᾿Ιολάου ἄγεται τὰ “Ηράκλεια. 
e. ὁ δὲ νοῦς οὕτως᾽ σύμφωνος δὲ τῶν προειρημένων ἀγώ- 

A Ml ^r* c A ^ ? Α -- , - vov καὶ τὰ ᾿Ιόλια. — f. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν £v τοῖς 
ἀγῶσι συνδικούντων ἀλλήλοις. g. τύμβον δὲ λέγει τὸ 
κενοτάφιον. 

148}. σύνδικος δ᾽ αὐτῷ Ἰολάου τύμβος: μαρτυρεῖ BCDEQ 
δὲ αὐτοῦ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ὁ τοῦ ᾿Ιολάου τύμβος ἐν Θήβαις. 

i. Ἰολάεια γὰρ λέγεται ὃ ἀγὼν ὃν ἐνίκησεν. | k. ἄλλως" DEQ 
Ἰολάου τύμβος: ὃ ἐν Θήβαις. 11. τὸν τῶν ᾿Ηρακλείων BCDEQ 

2. ὦ , M 7 ? , 3 M M " 
ἀγῶνα ϑέλων δηλῶσαι τύμβον ᾿Ιολάου εἶπε. παρὰ γὰρ τῷ 

-» , 3 ΄ ΝΣ , ς - ς , 
κοινῷ σήματι Augirovovog {καὶ Ἰολάου» ὁ τῶν HooexAsiov tov σήματι “ἀμφιτρύωνος «καὶ Ἰολάου, o 
ἀγὼν értÀeitO. 

150a. εἰναλία v ᾿ΕἘλευσίς: iv ᾿Ελευσῖνι ἄγεται và A 
Δημήτρια. τοῦτον δὲ πρῶτον ἀγώνων φασὶν εἶναι. μετὰ γὰρ 
τὸ εὑρεϑῆναι τὸν Δημήτριον καρπὸν εὐρωστίας o ἄνθρωποι 

1 Paus.7,97,4 2422--. 802,8 ἘΜ 743, 25: ἢ ὅτι τετραπο- 
διστὶ τοπάλαι περιπατοῦντες, μετὰ τὸ εὑρεθῆναι τὸν Ζ4ημητρια- 
χὸν καρπὸν ἀνέστησαν, καὶ εὐρωστίας ἐπίδειξιν ποιούμενοι δρό- 
μον ἠγωνίζοντο. διὰ τὴν στάσιν οὖν στάδιον. εἰς τὰ σχόλια 
Πινδάρου. 22 sch. Aristid. p. 105 Fromm. (Aristot. fr. 637) 

1 Ἕρμαια DEO: Ἑρμοῦ Bv — 2 λεγομένη üb ὅ ἀλλεξα- 
νεμον | ὁ ft. del. 6 χλανὶ b. 11 'oAézw b — 11.12 (oig) 
ἀγ(ῶσι) A: τῷ ἀγῶνι b 12 συνδιοικούντων ÀA*^ συνδικούντων 
et συνδικνούντων ΑΓ“ 141. BEO: σύνδικος Ὁ σύνδ. δ᾽ αὐ- 
τῷ Ὁ 16 δὲ om. ΕἼ] τῇ αὐτοῦ ἀνδρ. Bv τάφος Bv 16 sq. 
80}. 1481 post 1 trp. B || ̓ Ιολάια Ehb "Io4i« Qv | ó om. E 
18 ἀγῶνα om. D| y&o om. Q 19 suppl. b ex A (9) 20 ére- 
λεῖτο CDEQ: ἐπετελεῖτο Β ὃν ἐνίκησεν v 21 ᾿Ελευσίνη: b 
22 τοῦτο: b πρώτων: b | φησὶν: b 28 “Ζημήτρειον: b 
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ἐπίδειξιν ἐπιδειξάμενοι τοῦτον ἠγωνίξοντο, καὶ τετραποδιστὶ 
τὸ πάλαι περιπατοῦντες ἀνέστησαν καὶ δρόμον ἠγωνίζοντο" 
ἔνϑεν καὶ στάδιον καλοῦσι δρόμον διὰ τὴν στάσιν. 

BCDEQ — 150b. ἐναλία τ᾽ Ἐλευσίς: καὶ ἡ Ἐλευσὶς δὲ ἡ πρὸς 
τῇ ϑαλάσσῃ κειμένη ταῖς ἀγλαΐαις αὐτοῦ καὶ νίκαις μαρ- 
τυρεῖ. ἄγεται δὲ αὐτόϑι ἀγὼν Κόρης καὶ Δήμητρος, ὃς 
καλεῖται Ἐλευσίνια᾽ οὗ ἔπαϑλον κριθαί. 

A  150c. Ἐλευσίς: τὸν τῶν Ἐλευσινίων ἀγῶνα λέγει. 
ἔπαϑλον δὲ κεῖται κριϑαί᾽ ἄγεται δὲ ἐν ᾿4ϑήναις μετὰ «τὴν» 
τῶν “4ημητριακῶν καρπῶν συλλογὴν τῇ Δήμητρι εὐχαριστήρια. 

A 152a. τὸ δὲ φυᾷ: «τὸ» ϑείᾳ φύσει καὶ μοίρᾳ πρασσό- 
μενον καλόν ἐστιν. Ὁ. ἢ τὸ ἐξ ̓ εὐφυϊας. 

BCcDEQ — 152ec. τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν: τὸ δὲ ἐκ φύ- 
σεως προσὸν ἀγαϑὸν καὶ ϑείας μοίρας κράτιστον καὶ ἐξαί- 

BCEQ ρέτον. λείπει δὲ τὸ ἐστίν. ^d. εἰς ἑαυτὸν δὲ αἰνίττεται" 
ἀεὶ γὰρ ἑαυτὸν λέγει αὐτοδίδακτον. 

A 153a. πολλοὶ δὲ διδακταῖς: πολλοὶ δὲ ἠϑέλησαν 
κλέος λαβεῖν διδαχϑέντες xol μὴ ἐκ φύσεως ἔχοντες τὴν 
ἀρετήν. 

BCDEQ 153b. πολλοὶ δὲ διδακταῖς: πολλοὶ δὲ δόξαν ἕξαυ- 
τοῖς ἠϑέλησαν περιποιῆσαι ἀπὸ διδακτῶν ἀρετῶν καὶ ὥρ- 
μησαν καὶ ἔσπευσαν ἐπὶ τοῦτο προελϑεῖν. 

A 156a. ἄνευ δὲ ϑεοῦ: ἕκαστον δέ, φησι, πρᾶγμα τὸ 
χωρὶς ϑεοῦ πρασσόμενον σιωπώμενον σοφώτερόν ἐστι πᾶν 
γὰρ τὰ μὴ κατὰ ϑεὸν πρασσόμενον δεῖ σιγᾶν καὶ μηδενὸς 
λόγου ἀξιοῦν. ^ b. οἷον σοφώτερόν ἐστι σιγᾶν ἐκεῖνα τὰ 
πράγματα τὰ μὴ μετειληχότα βουλῆς ἀϑανάτουις ^ c. οἷον 
μετὰ ϑεοῦ τις παραγενόμενος εἰς τοὺς ἀγῶνας ὡς 0 Egág- 
μοστος, οὗτος καὶ ὑμνεῖσϑαι καὶ λαλεῖσϑαι ἄξιός ἐστιν. 

1 ἐπιδειξάμενοι À: ποιούμενοι Et. M. Ft. ptc. delend. 
4 l. om. B || εἰναλία v 5 xol ταῖς νίκαις CE 6 ἄγεται 
CDEQO: λέγεται B || “ημήτερος Br 7 κριϑαί BC(D)O: 9o:- 
ϑή E 9 τὴν addidi — 10 καρπῶν AP: κακῶν A* — 11 φυὰ || 
τὸ addidi | ϑείαν φύσιν καὶ μοῖραν: ego 18 ἅπαν om. CDEO 

14 προσὸν om. D 16 δὲ (alt.) om. C 17 πολλοὶ (in l)] 
πολὺ 201. om. B || φησὶ post δὲ add. Bv 21 περιποιήσασθαι 
üb 22 καὶ ἔσπευσαν om. D καὶ foz.— προελϑεῖν om. € || 
προελϑεῖν B: om. DEO 



Olymp. IX 150 — 158 303 

156d. ἄνευ δὲ ϑεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον: BCDEQ 
τὸ ἄνευ ϑεοῦ γινόμενον οὐ σκαιότερόν, φησιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἐναντίων βέλτιον. σιωπώμενον. 6. οἷον μετὰ ϑεοῦ τις 
παραγενόμενος εἰς τοὺς ἀγῶνας. οἷος ὁ Εφάρμοστος, ὑμνεί- 

5 G9c' | ὁ δὲ παρὰ ϑεόν τι πράσσων, ὡς αὐτόϑεν μηδὲ νικᾶν 
μέλλων, εὐλόγως ἂν καὶ οὐ σκαιῶς σιωπῷτος { ἢ οὕτως" 
ἕκαστον δέ, φησι. πρᾶγμα τὸ ϑεοῦ χωρὶς πραττόμενον οὐ 
σχαιότερόν ἐστι σιωπώμενον. oiov σοφώτερόν ior τὸ γὰρ 
μὴ κατὰ ϑεὸν πρασσόμενον δεῖ σιγᾶν. ρ΄. ἀντὶ τοῦ καλόν 

10 ἐστι παρὰ βούλησιν ϑεοῦ τινα νικήσαντα μὴ ὑμνεῖσϑαι. 
h. ἄλλως᾽ ἀπὸ κοινοῦ τὸ κλέος. tv. q τὸ δὲ ἄνευ ϑεοῦ 
καὶ χωρὶς φύσεως ϑείας προσγινόμενον κλέος, τοῦτο σεσιγη- 
μένον καὶ μὴ ϑρυλλούμενον οὐκ ἔστι σκαιότερον οὐδὲ μέμ- 
ψεως ἄξιον᾽ ὡς τοῦ ἐναντίου μέμψιν ἔχοντος, τοῦ μὴ ἐπαι- 

15 νεῖν τοὺς φύσει ἀγαϑούς᾽ ὕπερ ἑαυτὸν λέγει ποιεῖν. 
i δύναται δὲ καὶ οὕτω νοεῖσϑαι" ἕκαστον δὲ πρᾶγμα. ὃ μὴ 
κατὰ φύσιν ἐστὶ, τοῦτο σεσιωπημένον οὐκ ἔστι σκαιόν᾽ ἐὰν 
γὰρ νόϑον ὃν ἐμφανίξηται, τότε τὴν ἀδοξίαν προστρίβεται. 

κ. ἄλλως" πᾶν δὲ πρᾶγμα παρὰ φύσιν γινόμενον οὐχ 
80 οὕτως ἐστὶ σιγηϑὲν ἀηδὲς ὡς φαινόμενον᾽ φανὲν γὰρ πλέον 

ἐρυϑριάσει καὶ ὑβροισϑήσεται. 1. ϑεὸν δὲ τὴν φύσιν φησίν. 

BCEQ 
BDEQ 

BCEQ 

BEQ 

BCEQ 
158a. [ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ ἕως τοῦ μελέτα: BCDEQ 

διατί δὲ οὐκ ἔστι σκαιὸν τὸ μὴ ϑαυμάζειν τοὺς ἄνευ ϑεοῦ 

11. B: ἄνευ δὲ ϑεοῦ CD ἄνευ δὲ 9. σεσιγαμένον EQ || σε- 
σιγημένον Β 2 ἄνευ) ἄνευ δὲ Ob || φησιν om. CD 4 παρα- 
γινόμενος EQ | τοὺς ἀγῶνας DEO (et A 302,28): τὸν ἀγῶνα 
BCv Ι ὁ om. CDEO (non A) ὅ περὶ ϑεῶν CE | αὐτόϑι E 
6 ἢ οὕτως BE: om. D ἄλλως (0 " φησι om. DO || χωρὶς ϑεοῦ 
DQ (et A 302, 24) 8 σιγώμενον EQ 10 τινα ante παρὰ 
trp. Bv | ὑμνεῖν Beck 11 κλέος] κλέος λεκτέον v 12 ϑείας 
φύσεως CGÜb 18 σχαιότερον Qv: σκαιότητος ΒΕ σκαιότατον 
0» 14 τοῦ μὴ BC: τὸ μὴ E τοῦ Beck (tacite) 16 καὶ 
om. E 18 ὃν om. B || ἐμφανίζεται E Q**? 19—21 sch. 156 
1 ante k hab. EQ 19 ἄλλως EQ: τουτέστι Bv || δὲ om. Bv 
20 ἀηδὲς] αὐδὴς E | πλεῖον Bv 21 post ὑβρ. add. φησιν E, 
φασιν Q || τὸν φύσ(ει) EI φησίν BC: φασίν EQ λέγειν 22 1. eic 
B: σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον EQ σεσιγαμένον CD. Seclusi 
28 δὲ om. EO || σκαιότερον Cv || τὸ μὴ ϑαυμ. om. D || μὴ om. 
Qv (corr. b); τὸ ἀτιμάξειν cj. Lehrs p. 31 
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μοίρας τι πράσσοντας, ξαυτοῖς δὲ ἐπιτρέποντας; ὅτι εἰσὶν 
αἵἱρετώτεραι καὶ προτιμότεραί τινὲς ἐπιτηδεύσεις ἐπιτηδεύ- 

BCEQ σεων᾽ οἷον αἵ προσφυεῖς ἕκάστῳ καὶ οὐκ ἐναντιούμεναι 
κατὰ γένεσιν καὶ φύσιν. 

ABCDEQ 158b. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ ἕως μελέτα: δεῖ 
ἕκαστον τὴν δεδομένην αὐτῷ ὁδὸν ἐκ Otüv, ταύτην ἰέναι 

ACEQ καὶ μὴ παραβιάξεσϑαι. — ec. Ὅμηρος (IN 130): 
» M A 9 Α , 2! ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε ϑεὸς πολεμήια ἔργα, 
ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήϑεσσι τιϑεῖ νόον. 

BEQ d. περαΐίτεραι δὲ ἀμείνονες. περασιμώτεραι. ἀνυσιμώ- 
ABCEQ τέρα. — e. περαέτεραι: εὐοδώτεραι. δι᾽ ὧν τις δύναται 

περαιῶσαί τι. — f. οἷον εἰ μὴ πέφυκας πρὸς τὸ παγκράτιον, 
A πάλην ἄσκει, ἢ ἄλλο τι πρὸς ὃ εὐφυῶς ἔχεις. | οὐ γὰρ δεῖ 

DEQ σε ἑνὶ προσέχειν᾽ ἡ γὰρ ἐπιμέλεια ἡμᾶς ϑρέψει. σ΄. ὃ γὰρ 
ἑλόμενός τι ὥστε τηρῆσαι πάντων, ἐκεῖ εὐκλεὴς ἔσται. 

Β 159. ὁδοὶ περαίτεραι: πρακτικώτεραι, ἀνυστικώτεραι. 
BEQ 160a. μέα δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε ϑρέψει: οὐ γὰρ 

ἡ μία μελέτη καὶ τὸ ἕν ἐπιτήδευμα πάντας ἡμᾶς δύναται 
τρέφειν. Ὁ. μελέτη δὲ ἄσκησις. ἐπιτήδευμα. 162*B 

A 161a. αἰπειναί: δυσέφικτοι. 
ABCDEQ 161b. σοφίαι μὲν αἰπειναί: τουτέστιν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

καὶ προβάσεως κεῖνται αἷ σοφίαι, ὥστε εἶναι τὴν ἐπ᾽ αὐτὰς 

1 τι πράσσ. μοίρας D || ἐπιφέροντας s. ἐπιπρέποντας cj. Beck 
5sqq.sch.1508e.f. b. cA Á51. EQ: ἐντὶ γὰρ ἄλλαι Ὁ ἐντὶ 

y. ἄ. ὁδῶν Ὁ ἢ οὕτως À om. B (cfr. 303,22) | δεῖ ADEQ δεῖ δὲ 
Βῦν 6 ἕκαστον ΑΒ: ἕκαστος DEO ἑχάστῳ € I δεδομένην BC: 
δεομένην Α διδομένην DEO || αὐτῷ om. A | ἐκ ϑεῶν ὁδὸν V 
1 παροδευάξεσϑαι Π 9 om. A 10 περαίτεραι scripsi: ἔτε- 
ox. B «t ΕΘ περασιμώτεραι ego: παρασιμώτεραι E παρασημό- 
τεραι Βᾶθν 10.11 ἀνυσιμώτεραι G: om. BEOv 11 περαί- 
τεραι om. V || εὐοδώτεραι δι᾿ ὧν Α: £00. εἰσιν ὁδοὶ δι᾽ ὧν B 
ἄλλως δ᾽ ὁδοὺς ἐών Ε εἰσιν ἄλλας ὁδοὺς ἰὼν ἃ ἄλλως C σεν 
om. V | οἷον A: 0 ἐστιν γ ll πρὸς τὸ om. À 13 ἄσκει, om. À || 
πρὸς --- ἔχεις V: πρὸς ὅ τι ἂν ἔχῃς Α 15 ὥστε DE: ὥς τι Ob 

11 ἄμμε ϑρέψει) ἁμέρα ϑρέψει B om. EQ 18 καὶ E: 
φησὶ καὶ Bv οὐδὲ Qb 19 ἄσκησίς ἐστι καὶ ἐπ. Bv 211. om. 
A || ὕψους V 22 8α. κειμένη ἡ σοφία δυσχερῆ ἔχει τὴν ὁδόν, 
om. ἐπ᾽ αὐτὰς, D 29 αὐτὰς À: αὐταῖς V 

15 
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ὁδὸν Óvoysoi. ὁ. ἢ οὕτως ὑψηλόν ἐστι xoi ἐν μετεώρῳ BCDEQ 
κείμενον τὸ ἀρετὴν ἔχειν. ὡς ᾿Ησίοδος (Op. 289): 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν. 

d. ἢ οὕτως αἵ μὲν σοφίαι ὑψηλαί εἰσιν καὶ πόρρω καὶ B 
5 δυσχερεῖς. 16?4B 

162a. προσφέρων ἄεϑλον: προσφέρων τῇ σοφία τὸν A 
ἄϑλον. Ὁ. ἢ πρὸς τοῦτον φέρων τὸν ἄϑλον, αὐτὴν τὴν 
σοφίαν. τὸν ὕμνον δὲ λέγει, ἔπαϑλον τοῦ νικηφόρου. 

162c. τοῦτο δὲ προσφέρων: τὸ τῆς ἐμῆς σοφίας B 
10 ἐπιτήδευμα. 1618 

1602 ἃ. τοῦτο δὲ προσφέρων ἄεϑλον: ἑαυτῷ ὁ Πίν- B(c)DEQ 
δαρος παρακελεύεται καί φησιν᾽ ὅμως δὲ τοῦτο (10) ἀπὸ 
τῆς σοφίας ἄϑλον προσφέρων καὶ ἐχπληρῶν, τὸν ὕμνον, 
μέγα καὶ ὑπερφυὲς ἀναβόησον μετὰ εὐϑαρσίας᾽ τί δὲ ἀνα- 

15 βόησον; τοῦτον δαιμονία (λείπει μοίρα) γεγενῆσϑαι δυνατὸν 
ἐν ταῖς χερσὶ καὶ παντὶ τῷ σώματι ἐπιδέξιον κατὰ πᾶν 
μέλος ἵνα κοῦφος ἢ καὶ εὔστροφος καὶ ὃ λεγόμενος ὑγρὸς 
παλαιστής ὃς καὶ τῷ βλέμματι ἀλκὴν καὶ δύναμιν ἐμφαίνει. 

163a. ὄρϑιον ὥρουσαι: ὀξὺ καὶ μέγα. Ὅμηρος B 
40 (4 11) ὄρϑι᾽, ᾿4χαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος. Ὁ. λέγει δὲ 

πρὸς τὸν χορὸν περὶ τοῦ νενικηκότος᾽ βόησον ἀνατεταμένον 
ϑαρσῶν ὅτι ϑείαᾳ μοίρα ἐγένετο πρὸς ἄϑλησιν οὗτος ὁ ἀνήρ. 

c. ἢ πρὸς ξαυτὸν λέγει ὅτε ὥρμησα ὀξέως. 
108 ἃ. ϑαρσέων: ϑαρρῶν φώνησον ἀνατεινάμενος, ὦ A 

35 ϑυμὲ, ὅτι ϑείᾳ μοίρᾳ ἐγένετο πρὸς ἄϑλησιν οὗτος ὁ ἀνήρ. 
περὶ δὲ τοῦ νενικηκότος ὁ λόγος. 

104. δαιμονίᾳ γεγάμεν: ἀντὶ τοῦ ϑείᾳ μοίρᾳ γε- A 
γονέναι. 

165a. δεξιόγυιον: τὸν Ἐφάρμοστον λέγει" μετὰ γὰρ σῶμα A 

2 κείμενον om. E || ἔχειν ΒΟΕΘ: ἔχον Dv 6 προφέρων À 
utrobique 12 τὸ addidi 14 μετὰ — ἀναβόησον om. Bv 
μετὰ £09. om. D 15 τοῦτο EQ || λείπει om. Bv || γενέσϑαι Bv 
γενηϑῆναι C 16 ἐν DEO: om. Bv || ἐπιὃ. κατὰ (καὶ κατὰ E) 
π. μέλος ΟΌΕΘ: δεξιόν Bv 17 ἡ καὶ BDQ: ἢ E || xxi — ὑγρὸς 
om. Bv 23 0ouncov cj. ἢ ὄρμησαι cj. Schroeder (cl. ὄρουσαι 
A in textu) 25 ϑεῖα μοῖρα ἐγένοντο: b 2129 μετὰ γὰρ σῶμα À 
prave: κατὰ γὰρ τὸ σῶμα Ὁ μέγα γὰρ σῶμα Schroeder 

ScHOL. ΙΝ PiNDARUM ed. Drachmann. 20 
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ἔχει καὶ ὑγιῆ τὰ μέλη. — b. ἐπιδέξιον κατὰ πᾶν μέλος καὶ 
βλέποντα ἀνδρικῶς. 

BEQ 165c. ὁρῶντ᾽ ἀλκάν: βλέποντα ἀνδρικῶς. 
Α 166a. Αἰάντειον: τὸ ἕξῆς᾽ ΔΑἰάντειον βωμὸν ἔστεφε 

- 2 ᾿ , ? m 119 ὦ -) , "m 
νικῶν ἐν δαιτὶ, τουτέστιν ἐν τῷ ἀγῶνι, τοῦ Οιλέως παιδός 
SES ' ME e Ὁ 7 v Me UL RT ESSO - ἐγ 
ἀπὸ δὲ τοῦ i τὸ ὄνομα εἶπεν᾽ ὡς καὶ τὰ ἐν Ὁποῦντι Αἰάν- 
τειὰα νενικηκότος καὶ ἐστεφανωκότος τὸν Δΐαντος βωμόν. 
» i] — - - , ? «- 

ἄγεται δὲ ταῦτα τῷ “οκρῷ Δΐαντι ἐν ὈὉποῦντι. 
CDEQ 166 b. Ai&vrsuióv v ἐν δαιτί: τὰ Αἰάντεια ἐν Ὁποῦντι 

᾽ . XN , , , 1 ,/ 1 
&ysvat' ἃ νικήσας ἐστεφάνωσε τὸν Αἰάντειον βωμὸν iv ma- 

νηγύρει. 
BCDEQ — 167. ἐν δαιτὶ Ἰλιάδα: ὅστις ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ τοῦ 

Αἴαντος τοῦ Ὀιλέως παιδὸς πανηγύρει καὶ ἐν τῷ ἐπω- 
νύμῳ αὐτοῦ ἀγῶνι νικήσας ϑυσίαις καὶ στέμμασι τὸν 

B Αἰάντειον βωμὸν ἐκόσμησεν. Ἰλιάδα τοῦ Ὀιλέως παιδὸς, 
- ^ - E » A - — » Α 

BCEQ τοῦ Δίαντος τοῦ “οκροῦ. | ἄνευ δὲ τοῦ o &Lonxse τὸν 

Ὀιλιάδην Ἰλιάδην εἰπών, ὥς πού φησι καὶ Ἡσίοδος (cfr. 
fr. 142). 

DPQ τέλος "Egeouóorov. 

Scholia in Olympionicarum carmen X. 

ABCDEQ ᾿Ζ4γησιδάμῳ “οχκρῷ ᾿Επιζεφυρίῳ παιδὶ πύκτῃ. inscr. B 
A , » c i M jj 2 , : , , BDEQ Τοῦ (εἴδους ἣ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων η΄. 

τὸ α΄ ᾿Δσκληπιάδειον ἀντισπαστικὸν ἀκατάληκχτον, τοῦ c 
ἀντισπάστου ἀπὸ διβραχέος ἀρξαμένου. τὸ β΄ χοριαμβικὸν 

2 ἀνδρικῶς ÀP*: δωρικῶς A** 3 ἀνδρικῶς EQ: ἀνδρεῖον 
Bv ἀνδρείαν Beck 5 Ὀιλέως b: ᾿Ιολέου 12 l E: Ἰλιάδα 
DO (Ιλιάδας" QP*) ᾿Ιλιάδος Ὁ Αἰάαντειόν τε B 13 ᾿Ιλέως D || 
zovmy. καὶ ἐν om. D 15 ἐκόσμησεν DEO: κατεκόσμησε Bv, 
add. τὰ Αἰάντεια δὲ ἐν Ὀποῦντι ἄγεται (ex 166b) 10 τὸν --- 
17 εἰπών scripsi: τὸν Ὀιλιάδ(ην) ᾿Ιλιάδων εἰπών C τὸν (τὴν E) 
Ὀιλιάδην εἰπών EQ τὸν ᾿Ιλιάδα Βν 17 ὡς ---σίοδος om. B || 
Ἡσίοδος ΟΕ: Ὅμηρος E 20 παιδὶ om. Α παιδὶ πύκτῃ om. 
DE 23 διβραχέος BO: βραχέος D βραχείας E 

20 
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τρέμετρον βραχυκατάληχτον ἀρξάμενον ἀπὸ ἰαμβικῆς καὶ 
- 3 τῶν 1 £ 9 1 e / λῆγον εἰς ἴαμβον. τὸ y ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκ- 

τον᾽ ὃ τρίτος δάκτυλος πανταχοῦ. τὸ δ΄ τροχαϊκὸν δί- 
μέτρον ἀκατάληκτον διῃρημένου τοῦ α΄ ποδός. τὸ ε΄ δακτυ- 
λικὸν πενϑημιμερὲς, ἢ προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 

τὸ ς΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον, ὅ ἐστι 
Φερεκράτειον παρὰ συλλαβήν. τὸ ζ΄ ἐπιωνικὸν τρίμετρον 
καταληκτικχόν. ἡ α΄ συξυγία ἰωνική᾽ ἡ β΄ ἰαμβική᾽ εἶτα 
τροχαῖος, οἰκεῖος τῆ (viij, (xal? συλλαβή., τὸ η΄ Γλυ- 
κώνειον" ὅπερ ἔλυσεν ἐν τῷ πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, ἐννεα- 
σύλλαβον. 

ἡ δὲ ἐπωδὸς κώλων 9. τὸ α΄ χοριαμβικὸν τρίμετρον 
βραχυκατάληκτον, οὗ ἡ πρώτη συξυγία ἰαμβική ἐστι τοῦ 
δευτέρου ποδὸς ἀναλυομένου" εἶτα χορίαμβος᾽ εἶτα ποὺς 
ἁπλοῦς. τὸ B προσοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον᾽ α΄ τρο- 
χαῖος τοῦ α΄ ποδὸς λελυμένου" εἶτα ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος" 
εἶτα χορίαμβος. τὸ γ΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον 
λελυμένον. τὸ δ΄ ἐπιωνικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ἀπὸ 
ἰαμβικῆς συζυγίας λελυμένης. τὸ ε΄ ἰωνικὸν τετράμετρον 
καταληχτικὸν. τοῦ y παίωνος ἀντὶ τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος κει- 
μένου, (εἶτα β΄ ἰωνικῶν» καὶ τροχαίου καὶ συλλαβῆς. 

1 βραχὺ DQ || ἰαμβικῆς v: ἰαμβικοῦ ΒΏΕ0 ἰαμβικῆς συζυ- 
γίας Beck 2 ἰαμβεῖον D || ἰαμβικὸν δίμετρον DEO: τρίμετρον 
ἰαμβικὸν Βν 8 ὁ --- πανταχοῦ om. 8 4 α΄] πρώτου καὶ 
τρίτου Pauw (cfr. Tz) — 4.5 δακτυλικὸν] καταληχτιχκὸν v, add. 
(post πενϑημ.) ἢ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. Verba 
δακτυλ. πενϑημ. ad col. ς΄ pertinere susp. Pauw 5 προσο- 
δικὸν BE (passim) 6 βραχυκατάληκτον v: βραχὺ — 8 συξυγία] 
συλλαβὴ Bi 9 καὶ συλλαβή marg. Brub.: συλλαβῇ 10 κ[τ]εα- 
τον B κτον E lac. α || ἀμύμνονα E 12 ἐπῳδ(ὸς) B ἐπῳδὴ 
0960 14 δευτέρου) B α΄ Ε 15 α΄---16 τοῦ om. D — 15.16 τρο- 
χαίουΕ 16 πρώτου D [α΄] B ἑνὸς Q(Tz.): β΄ Ev || εἶτα] εἰς τὸ 
E || ἰωνικὸς Tricl., Pauw: ἰωνικὸν BDE iovixoo Qv — 17 εἶτα χο- 
ρίαμβος post col. sq. trp. E || χορίαμβος Tricl., Pauw: χοριάμβου 
(etiam E) || ἰωνικὸν B 19 συζυγίας] συλλαβῆς ἃ || λελυμένον v; 
ἀρξάμενον, λελυμένου τοῦ δευτέρου ποδός cj. Beck || τετράμετρον 
DüTz.v: δίμετρον B τρίμετρον E 20 παίωνος D? Pauw: παί- 
ονος ΒΕθν || ἀντὶ τοῦ B: ἀντὶ DEQ 21 supplevi cl. Tricl. 
(εἶτα ἰωνικῶν) || καὶ (pr.) om. Q || καὶ (alt.) om. D 

20* 
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τὸ ς΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυχατάληκτον, οὗ ἀπόδοσις" 
ὁ γὰρ ε΄ πούς ἐστι. ... τὸ ζ΄ προσοδιακὸν τρέμετρον βραχυ- 
κατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείξζομος {καὶ χοριάμβουν 
καὶ ποδὸς ἡμίσεος. τὸ η΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον᾽ 
ὁ β΄ ποὺς ἀνάπαιστος᾽ ὁ δ΄  volfgeyvc. τὸ 9' ἰωνικὸν 
δίμετρον καταληκτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς ἰσυξυγίας]. 1"BDEQ 

A Inscr. a. ᾿'4γησιδάμῳ: οὗτος ἐνίκησεν ἕκτην καὶ ἐβ- 
δομηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. 

Β Inser. b. Ἔϑνη “οκρῶν εἰσι volo ᾿Επιξεφύριαι πρὸς 
᾿Ιπαλίᾳ᾽ Ὀξόλαι πρὸς τῇ «Αἰτωλία᾽ Ἐπικνημίδιοι πρὸς τῇ 

BDEQ Ex folo. c. ἐνίκησε δὲ οὗτος ἑβδομηκοστὴν τετάρτην Ὀλυμ- 
πιάδα. metr. B 18DEQ 

A la. Τὸν OÀvumiovíxav: ὃ λόγος πρὸς τὰς Μούσας, 
ἢ πρὸς τοὺς τοῦ χοροῦ. 

ABCDEQ ib. Τὸν Ὀλυμπιονίκαν ἀνάγνωτέ μοι: ἔοικεν ὃ 
Πίνδαρος ἐκ πολλοῦ συνϑέμενος γράφειν τὸν ἐπίνικον ἀλε- 
γωρῆσαι τῆς γραφῆς, αὖϑις δὲ ἀποδιδοὺς αὐτῷ σὺν τόκῳ 
ὥσπέρ τι χρέος παλαιὸν διαλύεσϑαι προσϑεὶς ἕτερόν τι 
ὠδάριον τὸ ἑξῆς. 

ΑΒ(ΟΌΕΟ 1c. ἀνάγνωτέ μοι: ἀντὶ TO 
ἃ. ἀναμνήσατέ us, ὦ Μοῦσαι, ἐν 

9 , , 

ἀναγνωρίσατὲ μοι. Ü 

ᾧ χωρίῳ τῆς φρενός μου 

9 sch. À B 527 

1 o0 —2 ἔστι... B (7—9 litt. evan., supremae duae ft. τι; 
cfr. d τρίβραχυς γὰρ ὁ πέμπτος, ὁ τέταρτος «γὰρ δάκτυλος): 
om. DQü £$ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ ust. καὶ ποδὸς Tu. (ex colo sq. 
iter. Ε ἐξ ἰωνικοῦ v (del. Pauw) ,3 su ppl. riclL, Pauw (καὶ 
ego addidi) 4 ἡμίσεως DE ὅ ὁ δὲ à EQ | τρίβραχυς Β: 
τριβραχέος DE*PQ 6 συζυγίας BTz.: om. DEQ. Seclusi 
78qq. cfr. pap. Oxyrrh. CCXXII, 1, 16 1.8 ἑβδόμην: b 
11 οὗτος ὁ Ἀγησίδαμος Β 15 l B: τὸν Ὀλ. CDE om. AQ 
16 ἐκ A: πρὸ V Ϊ συντεταγμένος A || γράφειν A'"CDEQO: γράψαι 
B | τὸν À: αὐτῷ τὸν (OEQ τῷ Αἰνησιδάμῳ τὸν Ὁ αὐτῶ B || 
ἐπίνικον AC: ἐπινίκιον BDEQ 17 τῆς γραφῆς om. V || ἀπο- 
διδοὺς Α: ἀποδοὺς BCDE ἀποδοῦναι Qv || τόκοις Qv (B jeg 
nequit) 18 παλαιὸν om. Q || διαλύσασϑαι V. (δανείσασϑαι Q) 

19 τὸ ὁξῆς om. V (0 τόκον ἐπιγράφει C) 20 ἀνάγνωτε --- 
21 μὲ A: τὸ δὲ ἀνάγνωτέ μοι δηλοῖ (δηλοῖ om. D; ἐστιν Ε ἐστιν 
ἀντὶ τοῦ δηλοῖ 0) (ἀνα)μνημονεύσατε καὶ ἀναγνωρίσατε V 
21sq. μού ἐστιν ὁ Ay. Β ὁ Ay. ἐστίν μου DEQ 
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"Ayqoíónuóg ἐστιν. ^ e. ὡς προδιατεϑειμένος τὸν ἐπίνικον 
νῦν ἀναμνήσεως δεῖν αὐτῷ φησι. καὶ Σοφοκλῆς ἐν Τριπτο- 
λέμῳ (fr. 540): σὲ δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς λό- 
γους. 158 inser. ΕΟ ἔἁ ἔστι δὲ τροπικῶς ταῦτα. 

lg. τὸν Ὀλυμπιονίκαν: ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ προοι- 
uíov ὃ Πίνδαρος δῆλός ἐστιν ὅτι πρὸ πολλοῦ μὲν ἠξίωτο 
γράψαι, ὑπερϑέμενος δὲ νῦν ὡς ἐξ ὑπομνήσεως ἀποδοῦναι 
βούλεται τὸν ὕμνον. 48 

lh. ἀναγνωρίσατέ μοι καὶ εἰς μνήμην τὴν ἐμὴν ἀγά- 
γετε τὸν Ὀλυμπιονίκην τὸν τοῦ ᾿Αρχεστράτου υἱὸν, καὶ 
εἴπατε ἐν ποίῳ μέρει μου τῆς διανοίας κεχάρακται. χθεω- 
στῶν γὰρ αὐτῷ ὕμνον γλυκὺν, ὦ Μοῦσαι, ἐπελαϑόμην μέχρι 
τοῦ παρόντος. 158Β 90 

11. τρία μέρη φασὶν εἶναι τῆς φρενὸς, λογιστικὸν, μνημο- 
νευτικὸν καὶ φανταστικὸν, καὶ τὸ μὲν λογιστικόν ἐστιν ἐν τῷ 
ἐγκεφάλῳ, τὸ δὲ φανταστικὸν ἐν τῷ μετώπῳ, τὸ δὲ μνημονευ- 
τικὸν μέσον τῶν δύο. ἔχουσι δὲ ἀμφότερα, τό τε λογιστικὸν 
καὶ φανταστικὸν, ὥς τι ταμεῖον τὸ μνημονευτικὸν, καὶ ἐναποτι- 
ϑεῖσιν ἐν αὐτῷ ἅπερ fxsivo μὲν φαντάξεται, ἐκεῖνο δὲ, ἤγουν 
τὸ λογιστικὸν, ᾿λογίξεται. ἐκ δὲ τούτου, ἤγουν τοῦ μνημονευ- 
τικοῦ, ἔχομεν μνημονεύειν ἅπερ ἀνέγνωμεν καὶ ἅπερ ἐθεασά- 
μεάα. διά τοι τοῦτο καὶ ὁ Πίνδαρος εἶπεν" ἀναγνωρίσατέ μοι, 
ὦ Μοῖσαι, ἐν ποίῳ μέρει τῆς φρενὸς 7 γέγραπται, ἤγουν κεχά- 
ραχται, ὁ παῖς τοῦ Ἀρχεστράτου, ἤγουν ὁ γησίδαμος. 4"Q 

2a. πόϑι φρενός: ἐν ποίῳ μέρει τῆς ἐμῆς ψυχῆς 
ἀπόκειται. Ὁ. διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου Ἡ ὁ. γράφεται δὲ 
καὶ ἐγγέγραπται, oíovel ἐγκεχάρακται. 

1 ὡς προδιατεϑειμένος scripsi: ὥσπερ ὁ διατεϑειμένος A 
ὡς δὲ προδιαϑέμενος ἤδη V || ἐπίνικον AC: ἐπινίκιον ΒΏΕΘ 
2 νῦν V: νοῦν Α || ἀναμνημονεύσεως E || φησι om. E | καὶ om. B 

2.8 Τριπολέμῳ A"CDEQO 9 σὲ δ᾽ ἐν V: οὐδ᾽ αὖὐ Α ϑὲς 
δ᾽ ἐν Scaliger | post φρενὸς lac. D 5 1. B: om. D (add. γοῦν 
post ἀπὸ) ἄλλως E ἄλλως ἀνάγνωτέ μοι ᾷ || τοῦ DEO: καὶ τοῦ 
Bv 6 ὁ ILom.D 9]. omisi: ὁ δὲ νοῦς B ἀνάγνωτε καὶ ἢ 
ἄλλως" ἀνάγνωτέ μοι E. ἄλλως ἃ 10.11 ἀγάγετε) , poterat facile 
in ἀνάγετε mutari" Beck || ἄρχιστρ. DE 11 εἴπετε D || κεχά- 
ρακται DEO: éyx[é]yoi[ovo:]? Β 12 αὐτῷ τὸν ὕμνον E || μέχρι] 

γὰρ Ὁ 14 τρία γὰρ μέρη ν 18 ὥς τι] ὥστε ν 20 ἤγουν 
om. v 28 Mose: v post 24 add. χρεωστῶν De αὐτῷ ὕμνον 
γλυκὺν, ὦ Μοῦσαι, ἐπελαϑόμην v 4ὅ ψυχῆς E: φρενὸς ἃ 

BDEQ 
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BCcDEQ 48. ὦ Mois, ἀλλὰ σὺ καὶ ϑυγάτηρ ᾿'Δλάϑεια Διός: 
σὺ τοίνυν, ὦ Μοῦσα, καὶ σὺ, τοῦ Διὸς ϑυγάτηρ ᾿4λήϑεια, 
ταῖς ἴσαις καὶ δικαίαις χερσὶν ἀποκωλύσατε καὶ ἀπείρξατε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν ἐπίπληξιν καὶ τὴν ἐπιτίμησιν ἣν ἄν τις εἰς 
ἐμὲ ποιήσαιτο ὡς εἰς τὸν ξένον μου καὶ φίλον ἡμαρτηκότα, 
ὅτι ἐψευσάμην καὶ ἐβράδυνα πληρῶσαι τὸν ὕμνον. 980 110 

BDEQ )b. ἀλιτόξενον: διαμαρτάνουσαν εἰς τοὺς ξένους. ὅτι 
ξένου αὐτῷ ὄντος τοῦ ᾿Δρχεστράτου ψευσάμενος ἤλιτεν εἰς 
αὐτόν, ὅ ἐστιν ἥμαρτεν. 

A 62a. ᾿Δλάϑεια: τὴν ̓ Δλήϑειαν 4ιός φησι ϑυγατέρα εἶναι, 
ἐπεὶ τούτῳ πρέπει τὸ ἀληϑεύειν᾽ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον 
οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτελεύτητον (4 620). b. ὁ δὲ λόγος" 
ἀλλὰ σὺ, ὦ Μοῦσα, καὶ ᾿Δλήϑεια τὴν τῶν ψευδῶν ἐπί- 
πληξιν ἐρύκετε. 

A 8a. ἀλιτόξενον: τὴν τοὺς ξένους βλάπτουσαν. 
b. ὅτι καὶ οὗτος εἰς ᾿ἀρχέστρατον ξένον ὄντα ἤλιτεν. 

A 9a. ἐπελθών: ὃ ἐκ πολλοῦ διαστήματος ἐλϑών. 
b. ὁ γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνος παραγενόμενος τὸ ἐμὸν χρέος 
καταισχύνει. 06. πολὺς γὰρ ὃ μεταξὺ χρόνος ἐγένετο καὶ 
ἦλθεν οὐκ ἐγγύϑεν, ἀλλὰ μακρόϑεν, ζὴἡνίκα ἀναμνησϑεὶς 
ἐπιτελεῖ τὴν ἐπαγγελίαν. 

BCDEQ 9d. ἕκαϑε γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος: ὃ προσ- 
δοκώμενος μετὰ τὴν ὑπόσχεσιν ἔσεσϑαι, xo9' ὃν ἀποδίδωσι 
τὸν ἐπινίκιον. 6. ὁ μελλητικός. — f. ὃ γὰρ ἐκ πολλοῦ διαστή- 
ματος χρόνος παραγενόμενος τὸ ἐμὸν χρέος καταισχυνεῖ" 
οἷον βαϑὺ αὐτὸ καὶ πολὺ ποιήσει χρέος καὶ αὐξηϑησόμενον 

1 A3. Zióg om. DEO 3 ὑποκωλ. C!D 4 χαὶ] αὐτὴν 
καὶ Ὁ || ἣν BC: om. DEQ 5 ὡς sig B: εἰς C ὡς DEO | μὲ E 

7 ἀλιτόξενον Q0: τὸ γὰρ GÀ. DE ἀλιτόξενον οὖν ἐνιπήν φησι 
τὴν Βν 1.8 ὅτι ξένου ΒΕ: ὡς &. D om. ü 8 καὶ ante 
ψευσ. add. ἢ —.9 à — ἥμαρτεν] om. Ὁ ὅτι ἥμαρτον ἃ Seclusi 

11 ἐπεὶ ego: ἐπὶ 15 βλέπουσαν: b 16 "Aoyeoroárov 
(υἱὸν) b 20 supplevi ex V (311, 6) 21 ἀπαγγελίαν: V 
22 11 ὁ μέλλων χρόνος Cv) 23 μετὰ] ft. κατὰ | ἔσεσϑαι 
CDEQ: ἔπεσϑαι Bv [[|καϑ'᾽ ὃν CDEO: καϑότι καὶ Bv 24 ὁ 
μελλητικός om. D || sch. 9f 7j οὕτως praem. B ἄλλως praem. E 

25 post παραγ. sch. 9g inser. Bv || καταισχύνει codd., v 
26 χρέος om. C χρέος καὶ om. Q 

t2 eo 
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τόκοις. 10C — g. ἕκαϑε γάρ: ἀφ᾽ οὗπερ ὑπεσχόμην, πρὸς BEQ 
τοῦτο ἕκαϑε. 9 EQ ἢ. ὁ γὰρ ἐπιγενόμενος χρόνος μετὰ B(C)DEQ 
τὴν ὑπόσχεσιν πολὺς ὧν καταισχύνει τὸ ὕφλημα᾽ διὰ δὲ τού- 
του σημαίνει ὅτι πολὺς ὁ διὰ μέσου χρόνος διελήλυϑεν, 

s εἴπερ ὃ μέλλων χρόνος οὐκ ἐγγύϑεν, ἀλλὰ μακρόϑεν ἐλήλυ- 
ϑεν, ἡνίκα μνησϑεὶς ἐπιτελεῖ τὴν ἐπαγγελίαν. isEQ 9840 
i. ὁ δὲ νοῦς οὐ γὰρ ὡρισμένως οὐδὲ καϑὼς ὑπεσχόμην. 
ἀλλὰ πόρρω τῆς προϑεσμίας ὁ τότε ὡρισμένος καὶ τότε 
μέλλων [προσδοκώμενος] χρόνος αἰσχύνης ἀξίαν μηνύει μου 

10 τὴν ὑπόσχεσιν καὶ ὀφειλὴν βραδύνας. 95 Ὲ0 
10. βαϑὺ χρέος: μέγιστον ὄφλημα τὸν ὕμνον λέγει. 
11. ὅμως δέ γε λῦσαι δυνατός: ὕμως ἠρεϑισμένην 

τὴν τῶν ϑνητῶν ἐπιμομφὴν δυνατὸς ὁ τόκος ἐστὶ λῦσαι. 
ὀξεῖαν γὰρ τὴν ἠρεϑισμένην ἢ τὴν εὐεπίφορον᾽ ὁ δὲ ὀφεί- 

i15 Àov ἐπιδιδοὺς τόκον ἄμεμπτος γίνεται᾽ φιλοκερδεῖς γὰρ οἵ 
ἄνϑοωποι. | 

13a. νῦν ψᾶφον: ἀλληγορικῶς ταῦτα λέγει᾽ προσυπ- 
ακουστέον δὲ ἔξωϑεν τούτῳ. ἰδίωμα δέ ἐστι Πινδάρου 
οὕτως ἐλλείπειν τὸ ὥς. παραβάλλει δὲ ἀλληγορῶν τῷ τῆς 

30 ϑαλάσσης ῥεύματι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. ὡς γὰρ ψῆφον ἐπ᾽ 
αἰγιαλὸν κυλινδουμένην ἐκβρασσόμενον τὸ κῦμα κατακλύξει. 
τὸν αὐτὸν τρόπον, φησὶ, κἀγὼ τὴν ἐπικυλιομένην καὶ ἐπι- 
φερομένην μοι μέμψιν ἐκκλύσω καϑάπερ ψῆφον. Ὁ. ῥεῦμα 
οὖν λέγει τῶν ὕμνων τὸ πνεῦμα. 

35 13e. νῦν wü&gov ἑἕλισσομέναν ὅπα κῦμα κατα- 
κλύσει ῥέον: ἀλληγορικῶς ταῦτα λέγει᾽ προσυπακουστέον 

1 ἔχαϑε γάρ E ἄλλως ἕκαϑεν γάρ ἢ: τουτέστινΒ 2 sch. 9h 
ἢ οὕτως praem. B, ἄλλως DE, ἔἕκαϑεν γὰρ C, ἄλλως ἕκαϑεν γὰρ 
(om. seq. γὰρ) ἃ 4 διελήλ.--- ὅ μακρόϑεν om. DO 6 ἐπι- 
[τελεῖ] D (chart. perfor.; cfr. A 310,21): ἐπετέλει ΒΟῈ ἐτέλει ἢ 

7 οὐ] οὐδὲ ἂν 8 ὡρισμένος EQ 9 προσδοκ. seclusi; 
ὁ zo. ἢ || μου om. E 11 λέγει δὲ τὸν ὕ. ἢ 12 ὅμως (alt.) 
ego: ὅπερ À om. b 1 ἐπιδιδοὺς τόκον ego: ἐπάδων τόχων ἃ 
ἀποδοὺς μετὰ τόχων Ὁ ἀποδοὺς τόκον Mommsen suppl. p. 140 | 
γίνεται b: γρ(άφεται) Α (ὀπαδῶν) γράφεται Mommsen 1. l. 

18 τούτῳ] τὸ ὥς scrb. vid., cl. V 812, 13 19 παρα- 
λαμβάνει: V || ἀληγορῶν A** 21 κλυζομένην: V (312,5) 
23 ἐπικλύσω: V ῥεῦμα V: πνεῦμα Α 

BEQ 

» 

BCEQ 
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δὲ ἔξωϑεν τοιοῦτόν τι΄ ἴδωμεν, ϑεωρήσωμεν μήποτε κῦμα 
τὴν φῆφον δινουμένην ἐπιρρέον κατακλύσῃ. — d. τινὲς δὲ 

BCDEQ πρὸς τὸ κατὰ τὸν ὕμνον νοούμενον πνεῦμα. 6. παρα- 
βάλλει δὲ ἀλληγορῶν τῷ τῆς ϑαλάσσης ῥεύματι τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν. ὡς γὰρ ψῆφον παρ᾽ αἰγιαλὸν κυλινδουμένην ἐκ- 
βοασσόμενον τὸ κῦμα κατακλύξει. τὸν αὐτὸν τρόπον. φησὶ. 
κἀγὼ τὴν ἐπιμυμομένην μέμψιν ἐκκλύσω ὡς ψῆφον. 

BCEQ f. ἢ οὕτω᾽ νῦν τὴν τῶν ἀνδρῶν μομφὴν ὥσπερ ψῆφον 

CEQ 
Ó.vovuévqv κατακλύσει 70 τῶν ὕμνων ῥεῦμα ὡς κῦμα. 15Q 
g. ἄλλως᾽ νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν: νῦν {[ψᾶφον] τὴν 
παρὰ τῶν ἀνθρώπων μέμψιν κατακλύσει ὃ ὕμνος ὡς ψῆφον 

BCEQ κῦμα, | ὅταν τὸν κοινὸν λόγον, τουτέστι τὸ ποίημα, πρὸς 
e? ει 

CEQ χάριν ἀποτίσωμεν. ^ h. προσυπακουστέον δὲ τὸ ὥς, ἵν᾿ qr 

CDEQ 

EQ 

ὡς ψῆφον ἑλισσομένην, οὕτω τὸ κῦμα κατακλύσει αὐτήν. 
i ἢ οὕτως" ὥσπερ τὸ κῦμα τὴν ψῆφον ἐπιρρέον κατα- 
κλύζει, οὕτω καὶ τὸν ἐπίνικον ἀποδώσομεν. Κ. ἢ οὕτως" 

BEQ λείπει τὸ ἴδωμεν ἢ ϑεωρήσωμεν. 1. νῦν σκοπήσωμεν ὅπως 

EQ 

τὸ ἡμέτερον κῦμα ῥέον. τουτέστιν ἡ ἡμετέρα ποίησις, κατα- 
κλύσει τὴν ἕλισσομένην ψῆφον, τουτέστι τὴν καϑ᾽ ἡμῶν 
ἑλισσομένην λοιδορίαν. τὰ. ἄλλως" νῦν οὖν σκοπήσωμεν 
ὅπως καϑάπερ [λοιδορίαν] ψῆφόν τινα κυλιομένην τὸ τῆς 
ϑαλάσσης κῦμα περ «λύζει καὶ ἵστησιν, οὕτω στήσωμεν τὸν 
παρὰ τῶν πολλῶν ^ Mov, καὶ σκοπήσωμεν ὅπως τὸν κοινὸν 
τοῦ παντὸς γένους καὶ πάσης τῆς πόλεως ἔπαινον προσ- 

φιλῶς καὶ κεχαρισμένως ἀποτίσωμεν καὶ ἀποδώσομεν. 1150 

1 τοιοῦτό τι B || εἴδομεν καὶ ϑεωρ. E 2 τὴν ψῆφον δι- 
νούμενον BE τ. v. δινούμενον καὶ C δινούμενον τὴν ψυχὴν Q: 
ΟΟΥΥ. ἢ 8 κατὰ] κατὰ δύναμιν E 4 δὲ] καὶ Ε 6.7 φησὶ 
κἀγὼ A(311, 22) B: κἀγώ φησι (DEO 7 μέμψιν] ψῆφον ἤγουν 
τὴν μ. D, om. ὡς v. || ἐκκλύσω E: ἐκλύσω ΒΌ ἐγκατακλύσω D 
ἐγκλύσθω ἃ 8 vov BE^Q^ (cfr. ad 10): νῦν ψᾶφον E* νῦν ψῆ- 
go» Q0* om. € 9 δινουμένην om. CEQ 10 l. om. € 
14 τὸ] καὶ τὸ b — 15 ἢ οὕτως] ἄλλως Ὁ 106 évivixiov E || post 
ἀποδώσομεν repet. 10 νῦν — 12 κῦμα EQ, praem. ἄλλως, add. 
λείπει γὰρ τὸ ὥς 17 sch. 131 ἄλλως praem. B || ὅμως E 
18.19 κατακλύσει EG (ει in ras.) 0: -oy Βν 19 τὴν (alt.) om. E 

21 λοιδορίαν del b 22 περικλύξει 66): ἐπικλύξει E || στήτω 
μὲν Ε 25 καὶ om. Ε || καὶ ἀποδώσομεν om. b 

20 
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13n. ἑλισσομέναν: κυλιομένην. B 
142a. ὅπα κῦμα κατακλύσει: τινὲς τὸ ὅπα ἀντὶ τοῦ A 

ὥς νῦν παραλαμβάνουσιν. ' ! 
14b. ὅπα κῦμα: of uiv ὅπου, of δὲ ὅπως. Β6 

5 188. κοινὸν λόγον: ᾿Αρίσταρχος κοινὸν λόγον τὸν ἃ 
ὕμνον, οὗ πολλοὶ ἐπιϑυμοῦσι᾽ πολύκοινος γὰρ καὶ εὐεπί- 
φορός ἐστιν εἰς τὸ λέγειν. 

15b. κοινὸν λόγον: ἕτεροι μὲν τὸν περὶ τῶν πολλῶν BCDEQ 
Àóyov: οἵ δὲ τὸν ὕμνον ἤκουσαν, ἤτοι ὅτι πλείονες αὐτοῦ 

10 μεϑέξουσιν [οἵ νικηφόροι]. ἢ ὅτι διὰ πολλῶν ἔσται στομάτων. 
c. ὅπα τε κοινὸν λόγον: ὅπως τὸν ὕμνον ἀποτίσωμεν ABCDEQ 

προσφιλῶς τε καὶ κεχαρισμένως τῷ ἐγκωμιαζομένῳ. 1188 
16. φίλαν ἐς χάριν: εἰς χάριν, φησὶ, τοῦ νενικη- DEQ** 

xótoc' iv' ἡ δῆλον ὅτι καϑαρεῖ καὶ ἀποτρίψει τὸ ὄφλημα. 
16 2005 19 Q^ 

178. νέμει γὰρ & τραχεῖα πόλις: ἀντὶ τοῦ εὐνο- A 
μεῖται᾽ διὸ δεῖ γαρίζεσϑαί μὲ τὸν ὕμνον. — b. ἢ νέμει, 
οἱονεὶ νομὴν καὶ λαβὴν δίδωσιν ἡ πόλις πρὸς τὸ ἐγκωμιά- 
ξειν᾽ διό φησι μέλει τέ σφισι Καλλιόπα, τουτέστιν ἐν μου- 

30 σικῇ καὶ πολέμῳ διαφέρουσιν. c. ἢ οὕτως᾽ ἡ ἀτρέκεια 
νέμει τὴν πόλιν τῶν Λοκρῶν, ἀντὶ τοῦ ἐπαληϑεύει ἡ τῶν 
4doxoüv πόλις" διὸ καὶ ἐμοὶ φυλακτέον ἐστὶ τὴν πρὸς αὖ- 
τοὺς ἀλήϑειαν γράφοντι τὸν ἐπίνικον καὶ ἀποδιδόντι Ayqot- 
δάμῳ. ὁ δὲ Δίδυμός φησιν ἔχειν λόγον καὶ τὴν ἕτέραν 

25 γραφήν᾽ νέμει γὰρ ἁ τραχεῖα πόλις “οκρῶν, ἐπεὶ περὶ χά- 
ριτός ἐστιν ὃ λόγος" ἀπονέμει ἡ τραχεῖα πόλις τὴν χάριν, 

2 ὄπα (o rescr.) | κατακλύ(σει) ὄπα 8 παραλαμβάγ(ουσιν) 
4 κῦμα om. C | οἱ μὲν ἀντὶ τοῦ ὅπου, οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ ὅπως 

λαμβάνουσι C | ὕπως] ὕπερ B*v 6 οὗ b: οὐ 8 l. BC: ὅπα 
x. 4. DEO || περὶ Qv: παρὰ τῶν om. Ὁ 9 λόγων et -ον CD 
10 οἱ νικηφόροι ΟΕ νικηφόροι B. Seclusi 11 1. ego: πάγ- 
κοινον δὲ ÀY A om. V πάγκοινον λόγον ἢ | ὕπως ΑΒ: ὅπου EQ 
(D? extrit.) ὅτι C || ἀποτίσωμαι À 12 προσφιλῶς τε (re om. A) 
καὶ κεχαρισμένως Ἀ(Ο ΕΘ): προσφιλῆ τε καὶ κεχαρισμένον B(D) || 
κομιζομένων 18 φίλαν τίσομεν ἐς y. Q0 || φησὶ om. ἃ 14 κα- 
ϑάρη DEO: ego || &zovoir Ὁ 16 & AP': & Ἀδ || πόλ(ις) 
18 βλάβην: V (314,13) — 18.19 τὸ ἐγκωμιάξειν b: ὃ ἐγκωμιάξει 
19 μέλλει || Καλλιόπα (xol χάλκεος Mons»? Schroeder — 20 δια- 
φέρ(ουσι») 24 ἔχει: Ὁ 25 ἐπεὶ bh: ἔτι 
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τουτέστιν οἶδεν ἀντιχαρίζεσϑαι T) τῶν “οκρῶν πόλις πρὸς 
ἐγκώμια" διό φησιν᾽ μέλει τέ σφι Καλλιόπα. 

BDEQ 1784. νέμει γὰρ ἀτρέκεια πόλιν ΜΠοκρῶν: ἀντὶ τοῦ 
BCDEQ νέμεται καὶ ἔστεν ἐν τῇ ἀληϑεία, | τουτέστι καὶ us9" ἕαυ- 
BCEQ τῆς ἔχει τὴν ἀλήϑειαν ἡ τῶν “οκρῶν πόλις. [ οὐ δεῖ οὖν, 
CEQ φησιν, οὐδ᾽ ἐμὲ ψεύδεσϑαι. iB — e. νέμει γὰρ ἀτρέ- 

κεια πόλιν Λοκρῶν, τουτέστιν ἀληϑεύει ἡ τῶν “οκρῶν 
CDEQ πόλις. | διὸ καὶ ἐμοὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀλήϑειαν φυλακτέον. 

f. ἐπεὶ γὰρ περὶ χάριτός ἐστιν ὃ λόγος, φησὶν ὅπα τε 
κοινὸν λόγον τίσομεν ἐς χάριν᾽ ἀπονέμει γὰρ ἡ τραχεῖα 
πόλις. δ. τινὲς οὕτως οἶδεν ἀντιχαρίξεσϑαι ἡ τῶν “οκρῶν 

BCDEQ πόλις. 16Q^ — h. νέμει γὰρ ἀτρέκεια πόλιν Λοκρῶν: 
ἀντὶ τοῦ ἔχει νομὴν καὶ δίδωσι λαβὰς ἡ πόλις τῶν “οκρῶν 

BCEQ [πρὸς ἐγκώμια᾽ διὸ ἐπήνεγκε᾽ μέλει τέ σφι Καλλιόπα καὶ χάλ- 
κεος ome. καὶ γὰρ καὶ ἐν τῇ μουσικῇ διαφέρουσι κἀν τοῖς 
κατὰ. πόλεμον᾽ διὸ ἀφορμὰς δίδωσι τοῖς βουλομένοις. 1:88 

BCDEQ i τραχεῖα δὲ εἰκότως ἂν λέγοιτο, λοφώδης οὖσα καὶ ἐπι- 
BCEQ ϑαλασσίδιος. | αὐτὸς γάρ φησιν (fr. 200): of τ᾽ ἀργίλο- 

φον πὰρ Ζεφυρίου κολώναν. καὶ ὃ βούλεται λέγειν, ἔστι 
τοιοῦτον᾽ καίπερ τραχεῖα οὖσα εὐνομεῖται. διὰ τί δέ, φη- 
civ ᾿Δριστοτέλης (fr. ὅ48)" ἐπειδὴ γὰρ ἐχρῶντο τῷ ϑεῷ πῶς 
ἂν πολλῆς ταραχῆς ἀπαλλαγεῖεν, ἐξέπεσεν αὐτοῖς χρησμὸς 

e 

ἑαυτοῖς νόμους τίϑεσϑαι. ὅτε καί τις ποιμὴν. ᾧ ὄνομα 
4 

1 ἐπιχαρίξεσϑαι: b. 2. ἐγκώμια ego: ἐχδημίακν — 8 1. DE: 
ἄλλως" νέμει γὰρ Ὁ ἢ οὕτω B, om. ἀντὶ τοῦ 4 τῇ om. E || 
νέμεται praem., καὶ om. C 6 οὐδ᾽ ἐμὲ ψεύδεσϑαι ego: οὐδὲ 
μέμφεσϑαι Β οὐδὲ ψεύδεσϑαι EQ φψεύδεσϑαι C | 1. E: ἄλλως" 
νέμεται ἀληϑείᾳ Ὁ ἄλλως" νέμει γάρ ἢ 9 περὶ Α (818, 26): 
πρὸ CDEQ (10 ἀπονέμει --- 12 πόλις (78) 10 ἀπονέμει --- 
11 πόλις om. Ὁ 10 τραχέα E 11 ἀντὶ τοῦ χαρίξεσϑαν CD | 
τῶν om. E 121. B: v. y. ἀτρέκειαν πόλις A. ἃ ἄλλως" νέμει 
— πόλιν E ἄλλως νέμεται ὦ ἄλλως D, om. 18 ἀντὶ τοῦ 18 ἡ 
πόλις λαβὰς Β 14 μέλλει B || σφισι ἃ 15 καὶ γὰρ καὶ B: 
καὶ γὰρ CEQ || φέρουσι E 16 διὸ — βουλ. om. C || διὸ] διὸ 
καὶ ἂν 18 oí τ᾽ om. ἃ 18.19 ἀργίλοφον BP: ἀργεί- 
Aogov CEb ἀργύρεον Q* 19 πὰρ Ζεφυρίου (C)EGh: πὰρ 
ξεφυρίῳ Βν πανζξεφύριον ἢ, unde πὰρ Ζεφύριον b || κολώνης € 

21 ὁ 4o. B?v 23 τις] εἴ τις E || & ὄνομα CE(0): ὄνομα 
δ᾽ ἦν Βν 
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Ζάλευκος. πολλοὺς νόμους δυνηϑεὶς εἰσενεγκεῖν τοῖς πολίταις 
δοκίμους. γνωσϑείς τε καὶ ἐρωτηϑεὶς πόϑεν εὕροι, ἔφησεν 
ἐνύπνιον αὐτῷ τὴν ᾿4ϑηνᾶν παρίστασϑαι᾽ διὸ αὐτός τε 
ἠλευϑέρωται καὶ νομοϑέτης κατέστη. Κ΄. οὐκ ἀπὸ σκοποῦ BCDEQ 

& δὲ μουσικοὺς εἶπε τοὺς “οκρούς᾽ “οκριστὶ γάρ τις ἁρμονία 
ἐστὶν, ἣν ἀσκῆσαί φασι Atvóxguov τὸν “οκρόν. i139 

18a. Ζεφυρίων: τῶν ᾿Ἐπιξεφυρίων. τρισσά εἰσιν (ἐν A 
Ἑλλάδι ἔϑνη τῶν “οκρῶν᾽ ᾿Επικνημίδιοι καὶ Ὀζόλαι (καὶ 
Ἐπιξεφύριοι) Ἐπικνημίδιοι μὲν οἵ μετὰ τοῦ Ὀιλέως Alav- 

10 τὸς εἰς Ἴλιον παραγενόμενοι᾽ 0? τὸ ὄνομα παρ᾽ οὃς αἵ κνη- 
μῖδες τοῦ Ὀιλέως Αἴαντος ὅπου κεῖνται. Ὀζόλαι δὲ ὑπέρ- 
κεινται καὶ αὐτοὶ ...... ἀπὸ τῶν φυγόντων Κενταύρων 
ἐκλήϑησαν Ὀζόλαι. τρίτον δὲ ᾿Επιξεφύριοι Ἰταλοὶ μίαν πό- 
λιν καὶ οὐκ ἐθϑνηδὸν οἰκοῦντες ἀπὸ δὲ ἄκρας ὑπερκειμένης 

15 Ἐπιζεφυρίας ἐκλήϑησαν ᾿Επιξεφύριοι᾽" ὧν εἷς ἐστιν ὃ νενι- 
κηκώς. 

18b. μέλει τέ σφι Καλλιόπα: οὐκ ἀπὸ σκοποῦ Α 
τούτους εἶπε τοὺς “οκροὺς μουσικοὺς, ἀλλ᾽ ὅτι ἔστι τις 
ἁρμονία “οκριστὶ προσαγορευομένη. ἣν ξυναρμόσαι φασὶ 

30 Ξενόκριτον τὸν “οχρόν. Καλλίμαχος (fr. 541)' ὃς ᾿Ιταλὴν 
ἐφράσατ᾽ ἁρμονίην. 

19a. Κυκνέα μάχη: ὅτι τὸν Γάρεος Κύκνον ἩΗρακλῆς A 
φυγὼν αὖτις ἀνεῖλε, Στησίχορος (fr. 12) ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ Κύκνῳ φησίν. διὰ τὸν ᾿Δγησίδαμον δὲ εἰκότως ἡ 

4 sch. A B 5245 

1 δυνηϑείη V || τοῖς πολ. εἰσενεγκεῖν Bv 2 τε om. Bv | 
ἔφησεν ὅτι E 8 ἐνύπνια E || παραστήσασϑαι B || τε] τοῦ E 

4 ἠλευϑέρωτο B. Ft. ἠλευϑερώϑη 4. ἄπο δὲ cw. D (ἄπο 
et B) 5 λοκρισία: b 6 ἀσκεῖσϑαι B || φασι B (cfr. A 19): 
λέγεται CEQ 7 Ζεφυρίων scripsi: "Ezi£egvotov || τρισσοὶ: b || 
iv add. b 8. Λοκρῶν ego: οἰκούντων 8.9 suppl. b 9 'Oi- 
λέως ego cl. 11 et 22: ᾿Ιολέου A 'Oiistov Ὁ 10 sq. οἷς τὸ ὄνομα 
παρ᾽ ὄρους Κνημῖδος ὅπου κεῖνται b. Pro ὅπου κεῖνται fuit ὑπέρ- 
χεινται; cetera non expedio [11 'IoA(fog): ego 12 lac. in- 
dicavi || φυγόντων corruptum; an πυϑομένων " cfr. Strab. IX 427 

14 ἄκρας b: &xá 18 τούτους ego: τοῦτο 19 προσαγο- 
ρευόμενον: b| φησὶ: 20 ὅς τ᾽ b {[᾿Ιταλ(ὴν) || ἐφράσσατ᾽: b 
21 ἀρμονίην A** 23.24 τ(ῷ) ἐπιγρα(φομένῳ) 
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ἱστορία᾽ οὗτος γὰρ καταλύειν ἤδη προῃρημένος ὑπὸ τοῦ 
ἀλείπτου ἀνερρώσϑη παραϑήξαντος αὐτόν. 

BCDEQ — 19b. τράπε δὲ Κυκνέα μάχα: ἐτράπη δὲ καὶ ὑπε- 
χώρησεν ἐν τῇ πρὸς τὸν Κύκνον μάχῃ ὃ μέγιστος Ηρακλῆς, 
παρορμήσαντος ᾿ἄρεος τὸν Κύκνον. ἐμαχέσατο δὲ «Ηρακλῆς 5 
ὅτι κακόξενος ἦν Κύκνος καὶ ἐν παρόδῳ τῆς Θεσσαλίας 
οἰκῶν ἀπεκαρατόμει τοὺς παριόντας ναὸν τῷ ᾿Απόλλωνι βου- 
λόμενος ἐκ τῶν κεφαλῶν οἰκοδομῆσαι, καὶ αὐτῷ παριόντι 
ἐπιβουλεῦσαι ἠϑέλησε. συστάσης οὖν αὐτοῖς μάχης ἐφυγά- 
δευσεν Ἡρακλῆς, συμβαλλομένου ᾿Ἄρεος τῷ παιδὶ Κύκνῳ. τὸ 
ἀλλ᾽ ὕστερον Ἡρακλῆς καὶ τοῦτον ἀπέκτεινε. Στησίχορος 

BCEQ (fr. 12) ἐν {τῷ» ἐπιγραφομένῳ Κύκνῳ ἱστορεῖ. 6. τοι- 
γάρτοι διὰ τὸ καὶ τὸν ᾿4γησίδαμον ἀπολήγοντα ἤδη ὑπὸ 
Ἰολάου ἀλείπτου ἀνερρῶσϑαι εἰκότως ταῦτα ἐπηγάγετο. 

BDEQ d. ἐχέτω οὖν, φησι, và Ἴλᾳ ᾿Δγησίδαμος χάριν, ὡς ᾿Αχιλλεῖ 15 
Πάτροκλος παρορμήσαντι εἰς τὸν πρὸς τοὺς βαρβάρους πό- 
λεμον. 310 

BEQ 20. [ὑπέρβιον Ἡρακλέα:] ὡς Ηρακλέα τραπέντα ἀνέρ- 
οωσεν ἡ ̓ ϑηνᾶ., οὕτως καὶ τὸν ᾿4γησίδαμον ὃ ᾿Ιόλαος. 1860 

Α 218. Ἰολάῳ φερέτω χάριν: ἐτράπη μὲν ἐν τῇ μάχῃ ve 
τοῦ Κύκνου ὁ Ἡρακλῆς. ὁ Κύκνος υἱὸς àv τοῦ άρεος ἐν 
τῇ παρύδῳ τῆς Θεσσαλίας οἰκῶν τοὺς παριόντας ξένους 
ἐκαρατόμει, ἐκ τῶν κεφαλῶν ναὸν τῷ ᾿Απόλλωνι ποιῆσαι 
βουλόμενος. παριόντι τοίνυν τῷ Ἡρακλεῖ ἐπεβούλευσε, καὶ 
συστάσης μάχης ἐτράπη εἰς φυγὴν ὃ Ηρακλῆς συλλαβομένου 35 
τοῦ Ἄρεος ὡς παιδὶ τῷ Κύκνῳ. ἀλλὰ ὕστερον αὐτὸν μόνον 
γενόμενον ἐνίκησεν ὁ Ἡρακλῆς. ἔοιχε δὲ ὁ ᾿᾽4γησίδαμος 
ἡττῆσϑαι πρῶτον, εἶτα ὕστερον ὑπὸ ᾿Ιολάου παροξυνϑεὶς 

1 κακὰ λύειν: b | προειρημένος: ἢ 2 ἀνερώσϑη 8 δὲ ΩΝ 
BD: μὲν CEQ 4évom.E ὅ Ἄρεως EJ] δὲ om. OQ 96 
Κύκνος CD || Θεσσαλίας 000: ϑαλασσίας BE 7 Ἄρει Thomas, ἢ 

9 αὐτῆς E 9.10 ἔφυγε δείσας ἢ 11. 12 ἱστορεῖται ταῦτα 
ἐν τῇ Ἡσιόδου ἀσπίδι καὶ Στησιχόρου τῷ ἐπ. K. C || τῷ add. b 
(ex Ἀ 315,23) 13 τὸ xol om. E || ἀπολείποντα C et e cj. ἢ 
14 ᾿Ιολάου CEQ: Ἴλα B(Thom.)  ἀνερρῆσϑαι E 16 Ἴλα B?DE 
᾿Ιόλα ἃ 18 1. om. B; seclusi || óc B: τὸν EQ 19 ᾿Ιόλαὺς 
EQ» v:"Ih«c B Μενέλαος θ85 20 Io4(éo) 2428 'IoA(dov) 
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νενικηκέναι. τῷ ᾿ἸΙολάῳ, φησὶν ovv, χάριν ἐχέτω ὁ ᾿4γησί- 
δαμος ὥσπερ ᾿Δχιλλεῖ Πάτροκλος. 34 

21b. Ἰόλᾳ φερέτω χάριν: οὕτω, φησὶ, τῷ Ióla χά- BCEQ 
ouv ἐχέτω ὁ ᾿4“γησίδαμος ὁ πύκτης, ὥσπερ Πάτροκλος τῷ 

5 ᾿Αχιλλεῖ. τοῖς γὰρ ὕπλοις ἠρίστευσε τοῖς ἐκείνου. 
22. ὡς Axis Πάτροκλος: ὃ yàg ᾿ΔΑχιλλεὺς τοῖς A 

ἰδίοις ὅπλοις κοσμήσας Πάτροκλον καὶ παραϑαρρύνας ἔπεμψεν 
εἰς τὸν πόλεμον. $6 

23a. φύντ᾽ ἀρετᾷ: τὸν φύντα πρὸς ἀρετὴν σὺν ϑεοῦ BC 
10 παλάμῃ παροξύνας τις πρὸς μέγα κλέος ὁρμῆσαι ποιήσειεν. 

b. τὸ δὲ παλάμῃ ἀντὶ τοῦ γνώμῃ καὶ βουλῇ καὶ ἐπινοίᾳ. C 
24. πελώριον: τὰ β΄ μία ἐστὶ περίοδος ιζ΄ συλλαβῶν. 22 A 
26a. ἄπονον δ᾽ ἔλαβον: ὡς μετὰ πόνου αὐτοῦ λα- A 

βόντος τὴν νίκην. of δὲ χωρὶς πόνου νικῶντες ἄδοξοι. 
1$ b. ὀλίγοι τινές εἰσιν οἱ χαρὰν ἐκτήσαντο χωρὶς πόνων. 

€. τὸ ὀλίγοι ἀντὶ τοῦ οὐδείς (E 800): 
7 ὀλίγον oí παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 

26 d. ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες: οὗ- B(C)DE( 
τος μὲν οὖν. φησι, μετὰ πόνου ἔλαβε τὴν νίκην᾽ ὀλίγοι δέ 

0 δἰίσιν οἵ χωρὶς πόνου νικήσαντες. 6. ἢ οὕτως᾽ οὐδένες BCEQ 
χωρὶς πόνου γαράν τινος ἔσχον ἔργου. f. οὐδένες πρὶν BDEQ 
ἐνεργῆσαι νικῶσί τι. ἡ δὲ νίκη τῷ βίῳ αὐτῶν ἐστι φάος. 

21. βιότῳ φάος: [τὸ φάος] τὸ χάρμα τὸ ἀπὸ τῆς A 
νίκης ἁπάντων τῶν ἔργων τοῦ βίου φάος εἴρηκεν. 

16 sch. A E 800 

1 'loi(&e) 2 Ἀχιλ(εὺς) Πατρόκλῳ 8 ᾿Ιόλᾳ —4 πύκτης 
(EQ: φερέτω οὖν χάριν, ἤτοι ἐχέτω χάριν τῷ Ἴλᾳ Ay. πύκτης 
Βν 4 ogBv 5 ἐκείνου (O EQ: αὐτοῦ Bv || post fin. sch. add. 
ἅμα δὲ καὶ παρώρμησεν αὐτὸν κατὰ τῶν Τρώων C 6 ᾿Αχιλλεὺς] 
᾿Αχιλὺς A 1 περιϑαρρύνας 9.1. om., post ἀρετὴν add. gno. € 

10 παλάμᾳ Cw || ὁρμήσει C, om. ποιήσειεν | ποιήσειεν «v ἢ 
16 ὀλίγον: Ὁ 11 ἢ 18] B: ἔλαβον — τινὲς om. € π. τινες 
om. D χ. σπ. τ. om. E παῦροι om. ἃ 19 πόνους DE 20 oi- 
δένες B((): οὐδέ τινες CE — 21 sch. 26f ἢ praem. B. ἄλλως EQ | 
οὐδένες Βθ: οὐδὲν δὲ D οὐδέ τινες E || πρὶν] χωρὶς τοῦῦ 22 τι] 
τινὲς D || ἐνεργῆσαί τι νικῶσι Beck 23 Dio τὸ φ. [ τὸ φάος 
del b 2424 τῶν om. b || ἔργων scripsi: ἐτῶν Α (ἐτεῶν προπάν- 
τῶν Scholiastam legisse cj. Bergk, ἐτέων zo. Mommsen ed. min ) 
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2 , , , 2 M jl ? - 

A 28a. ἑξαίρετον: προτρέπουσί μὲ ἀεῖοαι τὸν ἀγῶνα 
τὸν ἐξαίρετον τῶν Ὀλυμπίων. Ὁ. δηλονότι δικαίως ἄδεται. 

^ 2 - 
BDEQ 28c. ἀγῶνα δ΄ ἐξαίρετον ἀεῖσαι: ἐμὲ δὲ παρώρ- 

μήησαν o£ τοῦ Διὸς ϑέμιδες ὑμνῆσαι τοῦτον τὸν ἀγῶνα. 
B(OD(EQ d. ϑέμεδες δὲ Διὸς Ó κατὰ ϑεσμὸν τῆς πενταετηρίδος 5 

πληρωϑεὶς χρόνος. 6. ἢ οὕτως᾽ ἐμὲ προτρέπουσιν a | Διὸς] 
ϑέμιδες ἀσαι τὸν ἀγῶνα τὸν ἐξαίρετον τοῦ Διὸς τοῦ ἐν 

(OEQ Ὀλυμπίᾳ. f. ἄλλως" τὸ ἑξῆς ἀγῶνα ϑέμιτες [δὲ] Διὸς 
BCEQ ὦρσαν, ἐπεὶ μετὰ δικαιοσύνης ἀγωνίζοντα. σ΄. ἀντὶ τοῦ 

ϑέμιδες. Δωρικὴ δὲ ἡ κλίσις. Ὅμηρος (O 817)" Θέμιστι 10 
δὲ καλλιπαρήῳ. 

A 29a. ὃν ἀρχαίῳ σάματι: τὸ αὐτό ἐστι τό τε μνῆμα 
τὸ τοῦ Πέλοπος καὶ ὃ βωμός. οὐ γὰρ ἑτέρωϑι μὲν ὁ Πέ- 
Aow, ἑτέρωϑι δὲ ὁ βωμός. 

BcDEQ — 29b. ὃν ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος βωμῷ: τὸ 15 
μνῆμα τοῦ Πέλοπος τὸ αὐτὸ τῷ βωμῷ. οὐ γὰρ ἑἕτέρωθϑι 
μὲν ὁ Πέλοψ. ἑτέρωθι δὲ ὃ βωμὸς, ἀλλ᾽ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 
χωρίον ἐστὶ σῆμα καὶ βωμός. ο. ἑξάριϑμον δὲ, ἐπεὶ τῶν 
ιβ΄ ϑεῶν $6 βωμοὺς κατεσκεύασεν. ἀἃ. Üvrwe ἀγῶνα πλη- 
σίον τοῦ ἀρχαίου σήματος καὶ τάφου ὃξ βωμῶν ἀριϑμὸν 30 
ἔχοντα [ἕκτον βωμὸν] ἱδρύσατο καὶ κατεστήσατο Ηρακλῆς, 
ἡνίκα τοὺς τοῦ Ποσειδῶνος ἀνεῖλε παῖδας Κτέατον καὶ 
Εὔρυτον, ἵνα δυνηϑῇ τῆς ὑπηρεσίας μισϑὸν κομίσασϑαι 

9 Eust. Il. 735,52. Od. 1618,29, al. ΕΜ 44, 19 

3 l EQ: &y. δ᾽ ἐξ. Bom. CD 4 ϑέμιδες --- 6 Ζιὸς om. E 
5 ϑέμ. δὲ Διὸς om. D || ϑέμιτες C, 0m. δὲ 6 zfióg om. D (B legi 
nequit); seclusi 7 τοῦ ἐν] ft. τὸν ἐν 8. ἄλλως — 9 coca] 
τοῦτο δ᾽ εἶπε C || ϑέμιτες δὲ Διὸς E. “ιὸς δὲ ϑέμιτες ἃ Διὸς ϑέ- 
μιτες V. Seclusi δὲ — 9 sqq. (sch. 28g) ϑέμιτες δὲ ἀντὶ [τοῦ ϑέ- 
μιδὲς] φίησι) ... Ζωρικὴ δὲ ἡ ...... ὥς ... καὶ Ὅμ. cett. B 
(teste Mommseno) 10 Θέμιστι E: Θέμιτι BCO 12 σώματι 

13 γὰρ V: τὸν A || μὲν V: μόνον Α 14 ἑτέρωϑι V: παρ᾽ 
ἑτέρωϑι À 15 σώματι DE**?0*? | πὰρ II. B. om. CDE 
16 τοῦ om. DE | τῷ αὐτῷ ΟΠ Ε0" (etiam τῷ μνήματι €) 
17 τὸ om. E || ταὐτὸν CQ 19 sch. 29d ὁ δὲ νοῦς praem. B, 
ἄλλως CD, ἄλλως. ᾧ σώματι E, ἄλλως σήματι ἃ 20 βωμῶν] 
βωμὸν C"*D βωμοὺς 05 21 ἕκτον βωμὸν secl. ἢ || κατεστήσατο 
CDE: κατεσκεύασεν Βἂν 22 ἀνεῖλε] ἔκτεινε 0 
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παρὰ τοῦ “ὐγέου πλεῖστον ὄντα, καὶ παρὰ ἄκοντος αὐτὸς 
ἑκών. 848 

31a. βωμῶν ἕξάριϑμον: ἐν τοῖς ἐξ βωμοῖς δώδεκα 
(9:oig» Ἡρακλῆς ἔϑυεν᾽ περὶ ὧν εἴπαμεν. b. ἕξ γὰρ 

5 βωμοὺς ἔκτισεν Ἡρακλῆς ἡνίκα τοὺς Ποσειδῶνος παῖδας 
ἐφόνευσε Κτέατον καὶ Εὔρυτον. 6. τῷ γὰρ δοκεῖν ἦσαν 
"Axvogog καὶ Μολιόνης. 

A 

32. [ἐκτίσσατ᾽ ἐπεὶ Ποσειδάνιον:]) Κτέατος xoi EU- BCDEQ 
ovrog ἀδελφοὶ, τῷ uiv λόγῳ "Axvogog καὶ Μολιόνης, τῇ δὲ 

10 ἀληϑεία Ποσειδῶνος καὶ Μολιόνης. οὗτοι συνεστρατεύσαντο 
“ὐγεία, καὶ ἐπειδὴ εἰς τὸν μισϑὸν τῆς ἐκχύσεως τῆς ὄνϑου 
ἠδικεῖτο Ηρακλῆς, ἀποκαϑάρας μὲν τὴν κόπρον, ἀποστερού- 
μενος δὲ τοῦ συμφωνηϑέντος μισϑοῦ. τούτους λοχήσας ἐν 
Κλεωναῖς τοῦ "4oyovg ὃ Ἡρακλῆς προανεῖλεν, ἵν᾽ εὐαλώ- 

15 τερος αὐτῷ μονωθϑεὶς ὁ Αὐγείας γένηται. ἦν δὲ ὃ μισϑὸς 
q δεκάτη τῶν βοῶν. 3450ῈΕ 

88. Κτέατον: καὶ yàg Κτέατον καὶ Εὔρυτον τοὺς Ποσει- 
δῶνος παῖδας καὶ Μολιόνης περὶ Κλεωνὰς ἐνεδρεύσας πο- 
ρευομένους περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀνεῖλεν. ἀπέκτεινε δὲ τοὺς 

20 Μολιονίδας καὶ Ἡρακλῆς ὕπως εἰσπράξαιτο τοῦ Δ ὐγέου 
μισϑόν. 

A 

34a. λάτριον: τὸν ἐν τῇ λατρείᾳ γενόμενον. ἐλάτρευσε A 
γὰρ τῷ .4)yéo ἐκβαλὼν τὴν iv τῇ αὐλῇ κόπρον. 

94b. ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονϑ᾽ ἑκὼν μισϑὸν CDEQ 
85 ὑπέρβιον πράσσοιτο: τὸ ὥς ἀντὶ τοῦ ivo. 6. ἀνεῖλεν BCDEQ 

οὖν τοὺς Μολιονίδας ὁ Ἡρακλῆς ἵν᾽ εἰσπράξηται τὸν “ὑγείαν. 

3 ἐξάρ. Α΄ 8.4 δώδεκα {ϑεοῖς) b: δέδωκ(εν) A || 'Hoo- 
κλ(ῆς) 6 τῷ ΑΞ": τὸ Α' 81. EQ: ἐπεὶ II. Ὁ ἄλλως B om. C || 
ἐκτίσατο (|| Ποσσ(ε)λιδάνιον DE | καὶ γὰρ Kv. C (cfr. A 17) 
9 Μολίνης αἰτοῦ. B 10 οὗτοι BCQ: οὗτοι δὲ DE 11 τοῦ 
ὄνϑου E 12 ἠδικεῖτο B ἠδικοῖτο ἢ: ἠδίκητο CDE 14 τοῦ] 
om. E (ras.) || προανεῖλεν DE: ἀνεῖλεν BCO 14. 16 εὐαλώ- 
τερον EQ 16 Αὐγέας Β 19 περὶ] ἐπὶ 20 καὶ] ὁ} || 
{τὸν τοῦ | Αἰγέου 24 l. EQ: ὡς 4$y. C ὡς 40ὖγ. 4. D || 
«Αὐγέα 6 | ἄκονϑ E 26 Αὐγέαν B Αὐγέα Q^ Αὐγείαν πολέμῳ 
E^ (cfr. ad 320, 5) | post .4óy. add. τὸν τῆς ὑπηρεσίας μισϑόν᾽ 
ἐλλοχήσας γὰρ αὐτοὺς ἀνεῖλεν C 



920 Scholia 

BDEQ d. λάτριον δὲ μισϑὸν τὸν ἀντὶ τῆς λατρείας καὶ ὑπη- 
ρεσίας. 36^ BCE 

BcoEQ 34e. ὡς Αὐγέαν λάτριον: ἐλάτρευσε γὰρ αὐτῷ ὃ 
Ἡρακλῆς ἐκφορήσας τὴν ἐν τῇ αὐλῇ κόπρον. f. ὑπέρ- 
βιον δὲ τὸν πολύν. 

BDEQ — 34g. Ür ἐν τῷ πρὸς “4ὑγέαν πολέμῳ Ἡρακλῆς ὑπὸ 
τῶν Μολιονιδῶν ἁλοὺς ἔφυγε, διὸ μηνίσας αὐτοῖς τὸν περὶ 
Κλεωνὰς συνεστήσατο λόχον, φησὶ Μνασέας ὁ Παταρεύς. 
8285 8100 ΕΑ 492EbQo^ 

Β 94h. ὡς «Αὐγέαν: τὸ ὥς ἀντὶ τοῦ ὕπως. 
A 8θᾶ8. λόχμαισι δὲ δοκεύσας: ὅτε Αὐγέᾳ ἐπολέμει 
Ἡρακλῆς διὰ τὸν μισϑὸν τῆς κόπρου, εἶχε πολλοὺς συμ- 
μάχους TigvvOtovc, ove οἵ ΪΜολιονίδαι ἐφόνευσαν βοηϑοῦντες 
«ὐγέα. 

Β 36b. λόχμαισι: δασέσι τύποις. 42 
BEQ 36c. λόχμαισι δὲ δοκεύσας: ἐπιτηρήσας γὰρ αὐτοὺς 

ἐν τοῖς συνδένδροις τόποις τῶν Κλεωνῶν ἀνεῖλεν ὁ «Ηρακλῆς 
BCEQ ἐνεδρεύσας καὶ λοχήσας, | διότι πρῴην ποτὲ τὸ στράτευμα 

αὐτοῦ τὸ ἐκ τῶν ᾿Δργείων ἐν τῇ πόλει τῶν ᾿Ηλείων καϑεζό- 
μενον ἐπολέμησαν αὐτοὶ ὑπερήφανοι τῆς Μολιόνης οὗτοι. 

B(ODEQ 37a. ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε: Δωρικῶς᾽ ὑπὸ Κλεωνῶν. 
B b. ὄνομα πόλεως ᾿Αργολικῆς. | c. τινὲς δὲ δῆμον “ακω- 

B(CDEQ vixóv. — d. ἐδάμασε δὲ Εὔρυτον καὶ Κτέατον, ἤτοι &méx- 
B τεινεν αὐτούς. 6. ἐφόδῳ ἀντὶ τοῦ λόχῳ (Hom. A4 151) 

24 sch. BT 4 151 

3 l E: ἄλλως ὡς Αὐγ. À. μισϑόν ἃ λάτριον C om. B || 4oy£x 
EQ 5 τὴν πολλήν E || post f repet. c BEQ 6—9 post 39 
repet. BEO 6 ὅτι [B*]E*Q*: ὅτι δὲ B"DE^Q^ | Αὐγείαν D | 
ὁ Hp. ΒΡΕΡ Ὁ 7 δι᾽ οὗ E*Q* | αὐτοῖς] τὸν πόλεμον E^ 
184. παρὰ Κλέωνα ἐστήσατο τὸν πόλεμον αὐτοῖς Q^ 11 ὅτι: b 

16 l om. B || post 1. add. ὁ νοῦς EQ 17 ὁ Ἡρακλῆς 
om.B 19 Ἠλείων] Ηρακλείων E 20 ἐπολέμησαν EQ: κατδπολ. 
C om. B | αὐτοὶ — οὗτοι EQ. (Μολίνης E, οὗτος 0): ὑπερήφανοι 
οἱ τῆς M. οὗτοι υἱοί Ὁ αὐτοὶ οἱ ὑπερήφανοι παῖδες τῆς M. Bv. 
Locus corruptus; αὐτοὶ οἱ ὑπ. τῆς M. υἱοί Schroeder 21 Κλε- 
ανῶν utrobique E || δάμασε om. B 22 ἔστι δὲ ὄνομα BCv 
23.94 ἤτοι ἀπέκτεινεν B: ἤτοι ἔκτισεν D. ἀπόκτεινεν Ε ἀποκτεί- 
νας Qv 24 αὐτούς] αὐτοὺς ἐνέδρᾳ D (cfr. 38b) | ἐφ᾽ ὁδῷ B 

10 

15 



10 

1 οι 

20 
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ἢ ὁδὸν ἐλϑέμεν, ἀντὶ τοῦ ἐνέδραν ἐλϑεῖν. — f. ἀπέκτεινε δὲ 
αὐτοὺς | πορευομένους ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμικὸν ἀγῶνα. 8650 B(C)EQ 

g. τὸ δὲ ὅτι πρόσϑε ποτέ τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς τοῦ B(C)DEQ 
γεγενημένου ὃ Πίνδαρός φησιν. sec 

μὴ} 38a. ἐφ᾽ ὁδῷ: διχῶς, ἐφ᾽ ὁδῷ, 7] ὑφὲν ἀντὶ τοῦ ἐφό- καὶ 
δω, τῇ ἐνέδρα. 

38b. ἐφόδῳ: ἤτοι ἐνέδρᾳ. sit C 

39a. ὅτι πρόσϑε ποτὲ Τιρύνϑιον: τουτέστιν ὅτι B(C)DEQ 
πολλοὺς συστρατεύσαντας αὐτῷ ἀπέκτειναν. οἱ δὲ ἀποϑα- 
νόντες ἐν τῇ μάχῃ Τελαμὼν, Χαλχώδων καὶ ᾿Ιφικλῆς ὃ 
πρεσβύτατος αὐτοῦ ἀδελφός. b. Τιρύνϑιον "Apytiov Tíovvg 

γὰρ πόλις Ἄργους. s4€BhEbQ^ 
40. Τελαμών᾽ Χαλκώδων᾽ Ἴφικλος, ἀδελφὸς αὐτοῦ. 

BEQ 

Á 

49a. καὶ μὰν ξεναπάτας βασιλεὺς Ἐπειῶν: BCOEQ 
ξεναπάτην αὐτόν φησι διὰ τὴν τοῦ μισϑοῦ ἀγνωμοσύνην. 

b. ἀλλὰ μὴν καὶ Ó περὶ τοὺς φίλους ἀπατηλὸς Αὐγέας, 
0 τῶν Ἠλείων βασιλεὺς, ἐθεάσατο οὐ πολὺ ὕστερον τὴν 
ἑαυτοῦ πατρίδα εἰς πλῆϑος κακῶν ἐμβαλλομένην τοῦτο μὲν 
πυρὶ, τοῦτο δὲ σιδήρῳ, καὶ εἰς ῥεῦμα ἄτης ἐγκαϑίσασαν. 46 C 

43a. ξειναπάτας: οὐ μετ᾽ οὐ πολὺ τῆς ἰδίας ἀπάτης 

καὶ ἀδικίας. ^ b. ἄλλω." οὐ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον Δ ὐγείας 
εἶδεν ἁλισκομένην τὴν πατρίδα. 

488. ὑπὸ στερεῷ πυρί: διὰ τὸ κατασκάπτεσϑαι τὴν 
πορϑουμένην πόλιν [καὶ καίεσϑαι]. 

13 Paus. 8,14, 9; 15, 5—7 

1 καὶ ὁδὸν v, unde καὶ (Ὅμηρος᾽ » ὁδὸν b 2. ἐπὶ] εἰς E || 
᾿Ισϑμιακὸν Qv | post ἀγῶνα add. Ode" ἐφ᾽ ὁδῷ ἀντὶ τοῦ ἐνέ- 
δρα. ἐνταῦϑα γὰρ ἐδάμασεν αὐτοὺς πορ. εἰς τὸν ᾿Ισϑμιακὸν 
ἀγῶνα (0. Ab origine 37d—f scholium fuit ἐδάμασε δὲ Eo. 
καὶ Kr. moo. ἐπὶ τὸν 'I. ἀγῶνα; PER glossae varie inrepserunt 

3 ποτέ B: τί ποτε DEO .6 ft. ἐφόδῳ ἀντὶ τοῦ τὴ ἐνέ- 
δρα 7 ἐφ᾽ ὁδῷ 10 post dis add. εἰσὶν οὗτοι Οὐ ih Ι ὁ 
om. DE 11 πρεσβύτατον αὐτοῦ ἀδελφόν D | ἄλλως" Τιρ. ἀντὶ 
τοῦ Aoy. BV — 11.12 πόλις γὰρ 4. T. E. 18 l. καὶ μὰν praem. 
A || Τελαμών scripsi ex V: uov A 14 καὶ μὰν om. DEO || 'Ez. 
om. E 16 Αὐγείας CE 20 οὐ μετ᾽ οὐ Α: οὐ μετὰ Ὁ 21 οὐ 
μετ᾽ οὐ À: μετ᾽ οὐ b l Abysiag b: ᾿Δρίσταρχος 248 l. falsum; 
cfr. 45b 24 καὶ καίεσϑαι seclusi 
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BC 45b. πλαγαῖς ve σιδήρου: διὰ τὸ κατασκάπτεσϑαι 
ὑπὸ τῶν σκαφέων. 

A 46a. βαϑὺν εἰς ὀχετόν: καϑεζομένην εἰς τὸν βαϑὺν 
ὀχετὸν τῆς ἄτης τῆς ἑαυτοῦ. Ὁ. ἄλλως" εἰς βάϑος κακῶν. 

B(OE — 46c. βαϑὺν ἐς ὀχετὸν ἄτας: κατὰ περίφρασιν ἄτην. 
BCt! d. εἰς ῥεῦμα ἄτης ἐμπεσοῦσαν. 4τὸ | e. ἔξοισαν δὲ, ἐπι- 

καϑημένην. 
BCcDEQ 46 éàv πόλιν: τὴν πόλιν φασὶ καλεῖσϑαι Φύκτεον 

ἀπό τινος Φυκτέως, οὗ μέμνηται καὶ Hoíoóog (fr. 97) οὕτω" 

τὴν δ᾽ Apagvyxelóng Ἱππόστρατος, ὄζος "Ἄρηος, 
Φυχτέος ἀγλαὸς υἱὸς, ᾿Επειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν. 456 

A 47a. νεῖκος δὲ κρεισσόνων: τῶν κρεισσόνων τὸ 
νεῖκος οὐ ῥάδιόν ἐστιν ἀποϑέσϑαι᾽ ἐπὶ γὰρ τοῖς κρείσσοσι 
κεῖται τὸ ὅταν ϑέλωσι πολεμεῖν. καὶ Ὅμηρος (4 80): 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. 

BCDEQ 170}. νεῖκος δὲ κρεσσόνων: παραφράζει τὸ Ὁμηρι- 
κόν (4 80)" 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. 
ri ) ᾿Ξ Α - , M ? ni , e. 0 ἐστι τὸ τῶν κρεισσόνων νεῖκος οὐ ῥαδιον ἀπο- 

, 3. A - , - M ri " 

ϑέσϑαι" ἐπὶ γὰρ τοῖς κρείττοσι κεῖται τὸ ὁτὲ ϑέλουσι πολε- 
€ A εΞ , , , ?, - er 1 - 

BCDE μεῖν. d. ἄλλως᾽ ἀδύνατον γάρ ἐστι τῷ ἥττονι τὸ τῶν 
ὑπερεχόντων κράτος ἐκκλῖναι. 

, - , , τ Α - [uA - A 48a. κἀκεῖνος ἀβουλίαις: ἀντὶ τοῦ ὕστατος τῆς 
€ , ? , , M 1 C4 “" M , 

ἁλώσεως ἀπέϑανεν. Ὁ. τουτέστι μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν 
ἀπώλετο διὰ τὴν ἕξαυτοῦ ἀβουλίαν. 

BCcDEQ 186. κἀκεῖνος ἀβουλίαις: ὃ γοῦν Abysíag διὰ τὴν 
οἰκείαν ἄνοιαν περὶ τὰ τελευταῖα τῆς ἁλώσεως περιτυχὼν 

ὃ βαϑὺν ἐς om. E 8 l. 0: om. BC τὰν π. E τὰν πό- 
λεις D || φησι xoà. DEG. δὲ xoà. φασι B(C) | Φύκτεον BC: πύκ- 
Ttov E φυκτέαν 00" φύκτεαν Qr* 9 Φυκχτέος C 10 τὴν] 
τὰ E | Aueoeyx(s)óms CE 11 Φυχτέως (sic; corr. Heinsius) 
— ἀνδρῶν B: Φυκχτεὺς ([φ]υκτές Ὁ) ὄρχαμος ἀνδοῶν CDEQ 
12.13 τὸν εἰκὸς Α΄ 18 ῥαδίως: V 1 κρεῖσσον 16 περι- 
φράζει E 19 οὐ — 21 πολεμεῖν om. D 20 ϑέλωσιν àv C 

26 l. om. BD || Αὐγέας B 21 περιτυχεῖν E 
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τῷ Ἡρακλεῖ οὐκ ἠδυνήϑη τὸν μέγιστον καὶ χαλεπώτατον 
ϑάνατον ἐχφυγεῖν. 

51a. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν Πίσᾳ ἔλσαις 0Àov v& στρατόν: BCDEQ 
ἐν χωρίῳ τινὶ χωριζομένῳ τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὴν τῶν 
γεωγράφων βουλὴν σταδίους τρεῖς. ^ b. ὁ δὲ νοῦς᾽ ὁ δὲ 
δὴ τοῦ Διὸς ἰσχυρότατο: υἱὸς συναγαγὼν καὶ κατασχὼν ἐν 
τῇ Πίσα. ἤτοι τῇ Ἤλιδι, τὸν ὅλον αὐτοῦ στρατὸν καὶ τὴν 
πᾶσαν λείαν. οὕτω λοιπὸν κατεσκεύαζε τὸ ϑεῖον τοῦ Διὸς 
ἄλσος. 

51e. ἔλσας ὅλον στρατόν: Ó ἩΗραχλῆς. ἃ. συν- BDEQ 
δήσας. συγκλείσας. κατασχών. καϑιδρύσας. e. τὸν TOU D 

“ὐγέου λαόν. 
538. σταϑμᾶτο: περιεγράφετο. ἐσημειοῦτο. ἐχωρογρά- A 

φει. ἐποίει. 
53b. σταϑμᾶτο: κατεμετρεῖτο. περιώριξε. περιεσκέπ- BCDEQ 

ἕετο: ἢ κατεσκεύαζεν. δὲ ἄλσος δὲ τὸ ἀνιερωμένον τῷ 
ϑεῷ γῆς μέρος, εἰ καὶ ψιλὸν εἴη gvrüv. 

53d. ἄλσος: ὁ σύμφυτος καὶ ἀνιερωμένος τῷ ϑεῷ A 
τόπος. 

ὅ4 a. περὶ δὲ πάξαις: περιπήξας δὲ ὃ Ἡρακλῆς τὰ A 
ὅπλα κύκλῳ τὸ ἱερὸν κατεβάλλετο. 

54 b. περὶ δὲ πάξαις: περιπήξας δέ, φησιν, ὃ -Hoa- B(C)DEQ 
κλῆς κύχλῳ τὰ ὅπλα ἐσταϑμᾶτο τῷ πατρὶ τῷ μεγίστῳ τὸ 

ἱερὸν, ἀντὶ τοῦ κατεβάλλετο. 55*B 

16 cfr. ad sch. O. III 31 

1 ἀν (ἢ δυνήϑη corr. in ἐνδυν. E 3 l. om. C | ἕλσαις B: &- 
σας bEO | ὅλον τε στρ. om. DEO 4 ἐν χωρίῳ] ἐν Πίσ(σ)α ἐν 
χωρίῳ CEQ|| τῶν om. 000 5 ὅ γεωγράφου ταῦ. | τρεῖς Br A 
sch. 55b): τ΄ (vel τριακοσίους) CDEGQ ch — 6 υἱὸς DEO: υἱὸς 
Ἡρακλῆς BCv 8 κατεσκεύαζε τὸ Βθ: παρεσκεύαζε τὸ Ὁ κατε- 
σκευάζετο E κατεσκευάζετο τὸ C 10 1l. DEO: ἐν Πίσᾳ ἔλσας 
B | ó 'Ho. om. B 10.11 συνδήσας 60: om. BDE 18 σταῦ- 
u& τε 1 σταϑμᾶτο BC: στ. καὶ D σταϑμᾷ τὸ (τε τὸ E) ζξά- 
Qtov ἄλσος EQ || κατεμετρεῖτο om. C | περιώρ. περιεσκ. om. DEO 

16 ἢ B: καὶ DE om. ἃ κατεμέτρει € 17 φυτῶν εἴη wi- 
iov E 22 περὶ δὲ BD: πατρὶ μεγίστῳ EQ | πάξας ΟΕ 
24 χατεβάλετο Ὁ κατεβάλετε Ε 

ΟἿ" 
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A 55a. Ἄλτιν: ὃ νοῦς᾽ τὴν μὲν [Ἄλτιν καϑιέρωσε τᾷ 
ϑεῷ, τὸν δὲ κύκλῳ τόπον συμπόσιον ἐποίησεν. Ὁ. of περὶ 
᾿ἀριστόδημον καὶ “επτίνην καὶ Διονύσιον γράφουσιν "Aluv. 
μὴ γὰρ πρέπον ἐστὶ τὴν ἄρτι πεπορϑημένην Ἦλιν ἱερὰν 
γενέσϑαι τῷ Zi καὶ λόγον ἔχει τὸ τοῦ Διὸς ἱερὸν ἰδρύ- 
σϑαι ἐν Πίσῃ. οὐ γὰρ ἐν Ἤλιδι o£ ἐρχόμενοι ἐπὶ τὴν 
πανήγυριν ϑοινῶνται, ἀλλὰ ἐν Πίσῃ. τὸ γὰρ ἐν κύκλῳ 
τοῦ ἱεροῦ καταγωγαῖς διείληπτο. διώκισται δὲ H Ilíco τῆς 
Ὀλυμπίας y' σταδίους. Ἄλτιν οὖν γραπτέον᾽ οὕτως γὰρ τὸν 
περὶ Ὀλυμπίαν τόπον ἐκάλουν. 

BCDEQ — 55€. Agiiróü nuoc γράφει ἀντὶ τοῦ iiv "Aluw' οὕτω 
γὰρ τὸν περὶ Ὀλυμπίαν τόπον καλεῖσθαι, καὶ τὸν Δία ἐξ 

BCEQ ἐπιϑέτου ᾽Ἄλτιον. | μὴ γὰρ λόγον ἔχειν τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ πε- 
πορϑημένην Ἦλιν ἱερὰν καὶ καϑαρὰν ποιῆσαι. ἀλλὰ μηδὲ 
ἱερὸν εἶναι Διὸς ἐν Ἤλιδι. ἀλλ᾽ ἐν Πίσῃ. ἀπῳκίσϑαι δὲ 
τὴν Πίσαν τῆς Ὀλυμπίας σταδίους &. “Δίδυμος δὲ χατὰ 

χώραν ἐῶν τὴν γραφὴν τὸν Πίνδαρον τὴν Πίσαν Ἦλιν 
λέγειν φησίν᾽ οἵ γὰρ ᾿Ηλεῖοι ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ποιησάμενοι τοὺς 
Πισαιάτας Ἦλιν τὴν Πίσαν μετωνόμασαν. εἰ οὖν ἡ Πίσα 
μετέβαλε, τί ἂν εἴη ἐμποδὼν γράφειν Aw; καὶ Καλλίμαχος 
δὲ τὴν Ἦλιν Διὸς οἰκίον εἶπεν ἀντὶ τοῦ Πίσαν (fr. 198): 

BCDEQ Ἦλιν ἀνάσσεσϑαι Διὸς οἰκίον ἔλλιπε Φυλεῖ" 

BDEQ ἱερὰν δὲ τὴν Ἦλιν ἀντὶ τοῦ Πίσαν. | καὶ τὸν ἐν Πίσῃ ὃὲ 
Δία Ἠλεῖον εἶπε Καλλίμαχος (fr. 99}" Ἄλιος ὃ Ζεύς. 558 

9 Paus. V 10,1 

3 Διόνυσον: b — 4 ἐστὶ] εἶναι Schroeder — 6 Πίσσῃ etcet. 
A ubique 8 διήλειπτο: b 9 σταδίους) || 4λτιν] b: ἄλτιον 

11 ἄλλως praem. B — 12 γὰρ om. ἃ || καλεῖσϑαι om. 
13 γὰρ B?CE: 0? Q — 15 ἀποικεῖσϑαιν 11 ἐῶν BC: ἐὼν E 
ἰὼν Qv || IIwó. — 18 φησιν] II. τε οὕτως τὴν II. λέγειν E (φη- 
σιν om. et 0) 19 Πισαιάτας Β: Πισιάτας (O) EGO Πισάτας ῃ 

20 τί εἴη ἂν E | λιν B: "i Ἦλιν "AÀww CEQ | x«l om. 
EQ 21 «jv — Πίσαν CEQ (41v ἃ : οἰκίαν E, τὴν Do C0): 
τὴν Ἦλιν ἀντὶ τοῦ Πίσαν Διὸς οἰκίον εἶπεν Βν Ἦλιν — 
οἰκίον post 28 Πίσαν D, om. ἔλλ. Φ. 229 οἰκεῖον i Ι ἔλιπε 
ἮΝ l φιλεῖ C**v 23 *Hiuy] Ἦλιν εἶπεν E 24 εἶπεν Ἦλ. K. 

Q || ἅλιος DEO: Ἄλεῖος B 

τῷ 
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55d. ἴάλτιν μὲν ὅ γ᾽ ἐν καϑαρῷ διέκρινε: τὴν μὲν BDEQ 
Ἦλιν ἢ "Ἄλτιν καϑιέρωσε τῷ ϑεῷ, | τὸ δὲ κύκλῳ δάπεδον pEQ 
αὐτῆς εἰς συμπόσιον ἐποίησεν. 518 e. ἄλλως᾽ "Ἄλτιν 10 BDEQ 
ἄδυτον, κατὰ δέ τινας τὸν νεὼν, κατὰ δὲ ἐνίους ὄνομα 
χωρίου f. γράφεται " Alav. τὴν μὲν Ἦλιν καϑιέρωσε τῷ ϑεῷῶ, BEQ 
τὸν δὲ κύκλῳ τόπον αὐτῆς εἰς συμπόσιον ἐποίησεν. 6648 
g. ἄλλως" Ἄλτιν τὸ στάδιον᾽ ἐκλήϑη δὲ οὕτως διὰ τὸ ἅλ- Dp 
λεσϑαι ἐν αὐτῷ τοὺς ἀϑλοῦντας. 

51 ἃ. κύκλῳ δάπεδον: τὸ δὲ χωρίον τὸ κύκλῳ τοῦ BCDEQ 
ἱεροῦ καταλυτήριον ἔταξεν εἷναι τῶν ἀγωνιξομένων εἰς &U- 
ὠχίαν. b. τὸ δὲ ὅλον᾽ περιπήξας δὲ καὶ περιφράξας τό- 
πον τὸν μὲν ναὸν καὶ τὸ ἄδυτον αὐτὸ διεχώρισεν ἐν τῷ 
καϑαρωτάτῳ μέρει ἀνὰ τὸ μεσαίτατον᾽ τὸ δὲ εἰς κύκλον τῆς 
γῆς ἢ τοῦ νεὼ καταγώγιον ἐποίησε καὶ δειπνητήριον τῶν 
ξένων. 5548 

58a. τιμάσαις πόρον ᾿Δλφεοῦ: “πρώτῳ τῷ ᾿Δλφειῶ A 
ἔϑυσεν (ὡς ἐγχωρίῳ ϑεῷ᾽" καὶ γὰρ μετὰ τῶν δώδεκα ϑεῶν 
τιμᾶται. σφόδρα δὲ αὐτὸν τιμῶσι σάλμιοι. 61. (ἃς: 
ἀντὶ τοῦ ἕως. τοῦ ποταμοῦ γίνονται. 

58b. τιμάσαις πόρον ᾿Δλφεοῦ μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκ- BDEQ 
τῶν ϑεῶν: καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγκαταριϑμεῖται τοῖς ιβ΄ ϑεοῖς. 
| ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ βωμὸς οὐ δύναται ἐξ ἄλλου ὕδατος γε- B(c)DEQ 
νέσϑαι εἰ μὴ ἐκ τοῦ ᾿ἡἀλφειοῦ. — c. ἄλλως igi εἰκότως Β(0)Ε0 

229 cfr. Paus. 5, 13, 11 

1 Ἄλπιν E || διέκρινε om. DO 3 ἐποίησεν EO: καϑιέρω- 
σεν D || ἄλλως" Ἄλτιν DEQ: Ἄλτιν δ Βν 4 κατὰ δὲ ἐνίους B: 
ἕτεροι δὲ Ὁ κατὰ δὲ ἑτέρους Ex δέ τινας ἢ 5 γράφεται 
"Alv EQ: γράφε δὲ καὶ "Alu, ἵν᾽ ἡ B; id., sed γράφεται δὲ xoi V 

6 αὐτοῦ Βν 1.8 ἄλεσϑαι 9 lom. B | τὸ κύκλῳ) τοῦ 
“ΝΞ 10 ἱεροῦ CDEO: ναοῦ Bv | τῶν] τῶν ξένων τῶν ἃ 
11 περιπτήξας Ε 12 τὸ] τὸν E || αὐτοῦ D 13 εἰς κύκλω 
ΟΟΌΕΘ 14 ναοῦ D 106 πρώτῳ τῷ ᾿Αλφειῷ ἔϑ. ὡς scripsi ex 
V 58d: πρὸς τῶ ἀδί(ελφῶ) ἔϑυσεν A 18 σάλμιοι corruptum; 
Σαλμωνεῖς 5. Σαλμωνεῖται dubitanter b οἱ ᾿Ηλεῖοι Schroeder 
18 sq. intellexit b 19 τοῦ π. γίνονται corrupta ; efr. V 23? 
20 l. B: μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων DEO 22 ὁ δὲ CDEQO: καὶ ὁ B 

22. 23 γενέσθαι) βρέχεσϑαι vel ἀρδεύεσθαι" Beck ῥαίνεσϑαι ἢ 
23 post Ἀλφειοῦ add. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτῷ ἔϑυσεν C 
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B(CODEQ ὡς ἐγχωρίῳ ἔϑυσε ποταμῷ. | μετὰ δὲ τῶν δώδεκα ϑεῶν 
τοὺς βωμοὺς ἐποίησε᾽ βωμοὺς γὰρ ἵδρυσε διδύμους tk 
ἐπωνόμασέ τε τοῦτον τὸν τόπον Κρόνου πάγον. τὸ πρό- 
τερον γὰρ οὐδεμίαν εἶχε προσηγορίαν, ἕως ἐβασίλευσεν ὁ 

B(C)EQ Οἰνόμαος. | ἀλλὰ κρημνὸς οὖσα καὶ ἀοίκητος ἐξέκειτο τοῖς 5 
B πολλοῖς ὑετοῖς καὶ ὄμβροις. 8) 8 ἃ. τιμάσαις πόρον 
᾿ἀλφεοῦ: τουτέστι πρώτῳ τῷ ips ἔϑυσεν ὡς ἐντο- 
πίῳ ϑεῷ. 

Β 59a. μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων: ἀντὶ τοῦ ἐν δώδεκα ϑεοῖς. 
Β 59b. καὶ πάγον Κρόνου: Κρόνιον πάγον προση- 10 
γόρευσεν. 

A 99 c. πάγον Κρόνου: μετὰ ταῦτά, φησι, τὸν Κρόνιον 
πάγον προσηγόρευσεν οὐκ ἔχοντα πρότερον (ὄνομα). 

Β 61a. ἃς Οἰνόμαος: ἀντὶ τοῦ ἕως᾽ καὶ ἔστιν ἐπίρρημα 
χρονικόν. 68 15 

Bms 61b. τὸ ἃς παρά τισιν ἀντὶ τοῦ ἕως. 
ABCDEQ 62a. βρέχετο: ἀντὶ τοῦ κατεσιωπᾶτο. συνήϑως γὰρ 

τὸ βρέχειν ἐπὶ τοῦ σιωπῆσαι τίϑησι. καὶ ἀλλαχοῦ (ἔν. 240)" 
BCEQ μὴ σιγᾷ βφεχέσϑω. b. τινὲς δὲ οὕτως ἐχρύπτετο vigi, 

τῇ περὶ τὸν Οἰνόμαον ἀδοξίᾳ. 5848 20 
A 63a. ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ: ἐν τῇ πρώτῃ γεγενημένῃ 
ϑυσίᾳ αἵ Μοῖραι ἔστησαν, ὡς ταύτην εὔμοιρον γενέσϑοι, 

καὶ ὁ τὴν ἀλήϑειαν πᾶσαν πᾶσι φανερῶν Χρόνος, ἐνδεικνύ- 
μενος ὅτι ἐπὶ πολὺν χρόνον τελεσϑήσεται. 

BcoEQ 68}. ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ: ἐν δὴ ταύτῃ 35 

1 δώδεκα om. E; M ἐποίησε vix sana 2 βωμοὺς y. 
t. 010. om. D | γὰρ] δὲ α 8 τε BCE: δὲ DO | πάγον Κρόνου 
Bv 4 γὰρ] γάρ φησιν Bv | ὀνομασίαν D ὅβα. ἐξέδοτο πολ- 
λοῖς ὀχετοῖς καὶ ὄμβροις Q πρώτη r πρῶτον margo Brub.|| 
[419616] Βα. ἢ ἐν B: σὺν v | δώδεκα ϑεοῖς) B 12 Κρόνιον] 
Koóvov A 13 ὄνομα add. b (ante οὐχ) — 14 [Οἰνόμαος 
17 βρέχετο A: ἄλλως τὸ βρέχετο Bv ἢ τὸ ἐβρέχετο Cc ἃς Oivo- 
μαος ἄρχε, βρέχετο (D)EQ || ἀντὶ τοῦ ABC: τουτέστι DEQ || 
κατεσιωπᾶτό φησι Bv || σύνηϑες A 18 βρέχεσϑαι et σιω- 
πᾶσϑαιγ | ἀλλαχοῦ AQ": ἀλλαχόσε V. 19 μὴ σιγᾷ βρεχέσϑω b 
(fr. inc. 166): μησὶ γὰρ βρεχέσϑω V μὴ κεῖται βρέχεσϑαι A || 
τινὲς δὲ οὕτως B: 1j οὕτως € τὶ οὕτως ἢ om. E 21 τελευτᾷ 

22 παρέστησαν V? (sch. 68 ο) 25 τελετᾶ B: τελευτᾷ (ΟΕ 
om. DO | ἐν] εἰ E 
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τῇ πρώτῃ καταβολῇ τῶν Ὀλυμπίων καὶ πρώτῃ τελουμένῃ 
ἑορτῇ παρεγένοντο μὲν αἵ Μοῖραι αἱ τίμιαι καὶ ὁ τὴν ἀλή- 
ϑειαν πᾶσι φανερῶν Χρόνος. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐνδεικνύμενος 
ὅτε εὐμοίρως καὶ πολυχρονίως ἡ πανήγυρις τελεσϑήσεται. 
€. ἄλλως᾽ ἐν ταυτῃ πρῶτον ἀγομένῃ τῇ ἑορτῇ τῶν Ὀλυμ- BCEQ 
πίων παρέστησαν αἴ Μοῖραι καὶ ὃ Χρόνος τοῖς τόποις. 
παρείληφε δὲ τὰς Μοίρας καὶ τὸν Χρόνον ὅτι εὔμοιρός τε 
ὃ ἀγὼν ἔσοιτο καὶ εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. 

672a. Χρόνος: διότι καὶ οὗτος Ó χρόνος ἀποδέδωκε 
τὸν ὕμνον ὃν εἶπεν. b. ἄλλως τὸ δὲ πρότερον ἀσαφὲς 
«σαφὲς» καὶ κατάδηλον ἐποίησεν, ὅτι Ηρακλῆς διελὼν ἔϑυσε 
τὰς ἀπαρχὰς τῶν σκύλων. 6: κατέφρασε: ὁ χρόνος, 
φησὶ, προιὼν τὸν τόπον ἐδήλωσε. 68. τὴν λείαν. 
69. ἔϑηκε τὴν πρώτην Ὀλυμπιάδα. 

A 

67d. τὸ δ᾽ ἐς ἀφανὲς ἰὼν πρόσω κατέφρασε: τὸ BCDEQ 
δὲ πρότερον ἀφανὲς ὃν προιὼν ὃ χρόνος ἐνεφάνισε καὶ 
φανερὸν ἐποίησε, ποῦ τὰ λάφυρα τοῦ πολέμου καὶ τὰ 
ἀπάργματα ἔϑυσεν ὃ Ἡρακλῆς. ^ e. ἢ οὕτω᾽ προιὼν δὲ 
0 χρόνος τὸ σαφανὲς ἡμῖν κατέδειξεν. ὅπως τὴν τοῦ πο- 
λέμου δόσιν, τουτέστι τὰ ἀκροϑίνια διαμερίσας τοῖς ϑεοῖς 

ς 
ἔϑυσε. es"EQ f. ἄλλως τὸ ἀφανὲς ἰὼν εἰς τὸ πρόσω ὃ 
χρόνος ἔκδηλον ἐποίησεν. | ἀφανὲς γὰρ ὃν πρότερον τοῦτο 

2 ἑορτῇ CDEQ: ἑορτῇ τῶν Ὀλυμπίων B ἑορτῇ, παρέσταν 
μὲν v 8 πᾶσι] πᾶσαν Qb [[|φανερῶν B (cfr. A): φανερὰν 
ποιῶν CDEQO || εἶπε (-sv? B) δεικνύων Bv 5 ἄλλως BC: 
πρωτογόνῳ τελε(υγτᾷ παρέσταν Μοῖραι EQ | τῶν Ὀλ. om. BCv 

6 παρέστησαν B: ἔστησαν (b (cfr. A 326,23) ἔστασαν E ἐπέ- 
στησαν Ὁ 6 τοῖς τόποις om. C 8 αἰῶνα] ἀγῶνα ν ι(ἀρό- 
vov Beck) 11 σαφὲς addidi; καὶ del. b | κατάδην: ego | ὅτι A: 
ὅπου b || £9vos Schroeder: ἔϑηκε A (cfr. κεῖται pro is 336, 20) 

13.14 distinxi ((ὅπου» τὴν λείαν b) 14 ἔϑηκε Α ἐὐξδθσῃ 
κατὰ Schroeder (κατὰ iam b) 15 1. B (nisi quod τὸ δὲ σα- 
φανὲς): τὸ δ᾽ ἐς ἀφανές Οὐ τὸ δὲ σαφανές Q0 τὸ σαφανές E 
om. D 16 ἀφανὲς D: σαφανὲς ΒΕΘ σαφὲς C! ἀσαφὲς C* 
ἐς ἀφανὲξ U — 17 ποῦ ΒΕ: ὅπου 0 ὅπως Ὁ 18 ἀπάργματα. 
B: ἄλλα πράγματα CDEO || ἔϑησεν E | ó om. CD || post 'Ho. add. 
διαμερίσας τοῖς ϑεοῖς ᾿. τὸ ἀφανές D 19 τὸ σαφηνὲς vel 
τὸ πρότερον ἀφανὲς Schroeder | ἔδειξεν Q || ὅπου Qv || co? 
om. Bv 

BEQ 
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cHQ τὸ χωρίον ὁ χρόνος διάδηλον ἐποίησεν. ^ g. ἕτεροι δὲ οὕτω, 
σαφανές, ἵν᾽ ἡ τὸ σαφὲς, ὑφὲν ἀναγινώσκουσιν, ὡς πρὸς 

cEHQ τὴν ἄνω διάνοιαν" | τὸ δὲ ἀληϑὲς ὃν καὶ σαφὲς ἀεὶ ὃ 
χρόνος φανεροῖ. 

BCEQ 68a. ὅπα τὰν πολέμοιο δόσιν: ὕπου καὶ iv ᾧ τό- 
πῳ διανείμας τὰ λάφυρα λαβών τε τὰς ἀπαρχὰς ἔϑυσε, καὶ 
ὅπως (ϑαυμασίως) τὴν τοῦ ἀγῶνος ἑορτὴν κατέστησεν ἐν τῇ 
πρώτῃ Ὀλυμπιάδι καὶ τοῖς ἀγωνίσμασιν. e9EQ Ὁ. πολέμου 

BEQ δόσιν τὰ λάφυρά φησιν. 6. ὕπου τὴν λῆψιν τὴν ἐκ τοῦ 
πολέμου γενομένην διελὼν τὰ ἀκροϑίνια τοῖς ϑεοῖς ἔϑυ- 
σεν. 61 Ε0 

A 69a. ἀκρόϑινα: ἀντὶ τοῦ ἀκροϑίνια. — b. ὅπως ἄρα 
τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν καϑαριϑμῶν ἀνέϑηκε τὴν πρώτην 
Ὀλυμπιάδα. 

BCcDEQ 696. καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως: ϑαυμαστικῶς λέγει" 
καὶ πενταετηρικὸν ὕπως ἄρα ἔστησε καὶ ἐνομοϑέτησεν εἶναι 
τὴν τὼν Ὀλυμπίων πανήγυριν. 128 

ΑΒ 11. σὺν Ὀλυμπιάδι: κατὰ τὴν τῶν Ὀλυμπίων πρώ- 
τὴν ϑέσιν. 858 

BCDEQ — 72a. τές δὴ ποταίνιον ἔλαβε στέφανον: πρὸς τὴν 
Μοῦσαν. Ὁ. ποταένιον: πρόσφατον ἐκ δὲ τοῦ παρα- 
κολουϑοῦντος σημαίνει τὸ πρῶτον. ἐπεὶ ὃ πρῶτος πρόσ- 
φατός ἐστι. 6. τίς οὖν, φησι, πρῶτος ἔλαχε τὸν στέφανον 
ὅτε ἔϑηκεν ὁ Ἡρακλῆς τὸν ἀγῶνα; 

21 sch. Aesch. Prom. 102 

1 ἕτεροι — 9 σαφανὲς 6: ἄλλως" ἐς ἀφανὲς C! ἔνιοι σα- 
φανὲς C? 2 πρὸς om. Qv 8 τὸ δὲ ἀληϑὲς CHO: ἀφανὲς 
γὰρ t 5 ante l τὸ δὲ, post l ἀντὶ τοῦ add. Bv 6 δια- 
νεῖμεν E || λαβὼν --- 8 ἀγωνίσμασιν post 9 φησιν C 7 ϑαυ- 
μαστῶς CE; ft. (ϑαυμαστικῶς); cfr. 15 || ἑορτὴν] ἀρχὴν € 
9 ὅπου] om. E ὅπου φησίν Q || τὴν et 10 γενομένην EGO: τῶν 
et γενομένων Bv 10 διελών φησι Bv 19 ἄρα ego: àv 
15 ὕπως] ὅπως ἄρα ἕστασε E || ϑαυμαστῶς CDE 11 τῶν om. 
CE 18 l. B: νικαφορίαισί τε A| τῶν om. B 20 ἔλαβε στ. 
B: om. CDEÓO πρὸς --- 21 ποταίνιον om. CD 20. 21 πρὸς τ. 
Μ. λέγει Βν 21 ποτ. δὲ ἀντὶ τοῦ zo. Βν 22 σημαίνει BEQO: 
συμβαίνει Ὁ ἔχει C 24 ὁ om. CD || τὸν ἀγῶνα om. B 
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12d. τίς δὴ ποταίνιον: Δωρικῶς τὸν πρόσφατον. AEQ 
e. τίς δὴ οὖν προσφάτως καὶ ἐν ἀρχῇ νικῆσαι δεδύνηται, A(C)DEQ 
ἤτοι διὰ χειρῶν ἢ δρόμῳ ἢ ἅρματι, | ἐνδόξως μὲν αὐτὸς ACEQ 
ἀγωνισάμενος, τὸ δὲ τοῦ ἀνταγωνιστοῦ κλέος καϑελών; 

12f. ἄλλως" ποταίνιον ἀντὶ τοῦ πρόσφατον, νεαρόν. ἐκ A 
δὲ τοῦ παρακολουϑοῦντος νῦν σημαίνειν βούλεται. g. τίς 
πρῶτον ἔλαχε στέφανον, ὅτε ἔϑηκε τὸν ἀγῶνα ᾿Ηρακλῆς; 

148. ἐν δόξα ϑέμενος: ἀντὶ τοῦ ἔνδοξον νομίσας τὸ A 
νικῆσαι. — b. τουτέστι συλλαβὼν τὴν εὐχὴν ἢ καύχημα (r00» 
ἀνταγωνιστοῦ καϑελὼν διὰ τοῦ ἔργου. ὁ. ἢ οὕτως" τὸ 
ἀγώνιον εὖχος δόξαν ϑέμενος καὶ ἔργῳ καϑελὼν αὐτό. 

14 d. ἀγώνιον εὐχος ἔργῳ καϑελών: τὸ ὑπερβατόν᾽ BCEQ 
ἀγώνιον εὖχος, καϑελὼν, τὸ τοῦ ἀνταγωνιστοῦ., καὶ τὴν 
νίκην, τὴν αὐτοῦ εὐχὴν, ἔργῳ ἀποβαλών. 6. ἢ οὕτω" BDEQ 
συλλαβὼν τὴν εὐχὴν, ὅ ἐστι τὸ καύχημα τοῦ ἀνταγωνιστοῦ 
καϑελὼν διὰ τοῦ ἔργου. s5E 

15a. (ἐν δόξα ϑέμενος:) ἔνδοξον νομίσας τὸ νικῆ- ge 
6m. — b. ἢ ϑέμενος τὸ ἀποτελέσας λέγει. 6. ἢ ϑέμενος 
καὶ ποιήσας ἑαυτὸν ἐν δόξῃ. 

162. τὸ εὐϑὺ, τὸ μὴ ἔχον καμπὴν καϑάπερ ὁ δίαυλος. A 
76b. στάδιον μὲν ἀρίστευσεν εὐθύτονον: εὐθὺ, BCDEQ 

τὸ μὴ ἔχον καμπὴν. τὸν ἁπλοῦν δρόμον. 
18a. Οἰωνός: τὸν Οἰωνὸν ὃ Πίνδαρος ἤδη ἠνδρω- A 

μένον νικῆσαι στάδιον περὶ τὴν πρώτην ϑέσιν τῶν Ὀλυμ- 

1 l. A: ἄλλως EQ | τὸν A: τὸ EQ || post πρόσφ. add. otov 
(τὸ iov E) τὸν πρῶτον στέφανον EQ 2 sch. 72e ἄλλως praem. 
V || τίς δὴ oov] τί oov E** ὃ ἐνδόξως om. A 4 ἀγωνιού- 
μενος À || ἀνταγ. AQ: ἀγωνιστοῦ CE | κλέος A: εὖχος CEG || post 
καϑελών add. τὸ ómsofievóv: — C — 6 πρῶτον excidit; cfr. V 72b 

7 óv.: V 72c 8 ἔνδοξα 9 (rà) καύχημα Mommsen 
suppl. p. 148 || τοῦ addidi ex V 74d 10 τοῦ ἔργου an τὸ 
ἔργον A incert. 12 l. € (om. ἔργῳ, ut v) EQ: &y. ἐν δόξα 
84, μενος B || post 1. add. ̓ ἀγώνιον, ἄδοξον ϑέμενος ν || τὸ — 18 τὸ 
om. C (cfr. 4) 13 τὸ om. EQ || ἀγωνιστοῦ € 14 ἑαυτοῦ 
CEQ || ἀποβαλών om. B del. Mommsen 1. l. (ex καταβαλὼν or- 
tum suspicatus) ^ 15 τοῦ DEQ: τὸ τοῦ Bv 18 ϑέμενος τὸ B 

20 τὸ μὴ V (16b): οὖν μὴ À ! e Wo V || κάμπην A** κάμπτειν 
A» 22 χάμπον E 28 τὸν A (cfr. α 330,4) 28.34 ἦν 
δρώμενον || νικῆσαί φησι V. 78 
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πίων, ἔνιοι δέ φασιν αὐτὸν διεσπαράχϑαι ὑπὸ τῶν 'Inmo- 
κόωντος κυνῶν. ἐκλήϑη δὲ οὕτως ὑφ᾽ Ἡρακλέους διὰ τὸ 
ὀξέως αὐτὸν τρέχειν ὡς πτηνὸν καὶ μὴ καταλαμβάνεσϑαι. 

BcDEQ 7178". τὸν δὲ Οἰωνὸν Πίνδαρος ὡς ἤδη ἠνδρωμένον 
νικῆσαί φησι στάδιον περὶ τὴν πρώτην ϑέσιν τῶν Ὀλυμ- 
πίων" ἔνιοι δὲ παῖδα ὄντα αὐτὸν ὑπὸ τῶν ᾿Ἱπποκοωντιδῶν 
διειργάσϑαι. — c. παῖς ὃ Aixvuvíov Οἰωνός: ὃ νοῦς ὃ 
μὲν τοῦ “ικυμνίου παῖς Οἰωνὸς τὸ εὐθύτονον καὶ ἀκαμπὲς 
στάδιον δραμών" οὗτος δὲ ὁ Οἰωνὸς ἦλθεν ἀπὸ πόλεως 
Μιδέας καλουμένης τοῦ "4oyovc, βασιλεύων καὶ ἡγεμὼν 
λαοῦ ὥν. ἡ δὲ μεταφορὰ τοῦ ἐλαύνων ἀπὸ τῶν ποιμνίων. 

BCEQ d. ἄλλως᾽ εὐϑύτονον στάδιον εἶπε᾽ τοιοῦτον γὰρ λέγεται 
BEQ εἶναι τὸ στάδιον. 6. ἄλλως παῖς ὁ Μικυμνίου, ὃς ἤδη 

ἀνδρωϑεὶς τὴν πρώτην τῶν Ὀλυμπίων ϑέσιν καὶ δίαυλον 
ἐνίκησεν. — f. τὸ χ'΄ ὅτι Οἰωνὸς προηγούμενος ἦλϑεν. ἔστι 
δὲ ὄνομα κύριον ὁ Οἰωνός.  g. ἀπὸ Μιδέας κώμης ᾿᾽4ργο- 
λικῆς. ἔνιοι δὲ πόλεως. 

A 18h. Μιδέαϑεν: ἀπὸ Μιδέας. 
A 198. στρατὸν ἐλαύνων: καὶ ἡγούμενος .. .. ἣν συνε- 
κρότησεν εἰς συμμαχίαν ἩΗρακλεῖ ἀπὸ Μιδέας ὧν, ὅϑεν καὶ 
᾿Δλκὼ ἡ Δικυμνίου ἀδελφή. 

B()DEQ 79b. ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν: ὃ δὲ 
Ἔχεμος ἠρίστευσε πάλῃ κυδαίνων, 0 ἐστι δοξάξων τὴν πόλιν 

6 Apollod. 2, 7, 3, 3. Paus. 3, 15,4 

1 ἀπὸ: ἢ 2. οὗτος: b. 4 τὸν] τὸ Q0 5 φασι E || περὶ 
ΒΌΕ: παρὰ Cb 6 δὲ om. ΠΕ (cfr. 1) 6 ἐπὶ τὸν 'Ixzo- 
κοντίδην Ε 7 διειργάσϑαι E (cj. iam Beck): διείργεσϑαι BD 
διέρχεσϑαι Ὁ εἴργεσϑαι C || l. om. BC || ὁ νοῦς] ὁ δὲ νοῦς B om. 
CE | 6— 9 Oiov. om. € 9 δραμών] δραμὼν ἠρίστευσεν Bv 
διαδραμών ᾷ | ὁ om. DEO 10 καὶ om. CD 11 λαοῦ ὦν] 
λασίωνος α 12 στάδιον] πεδίον. 18 παῖς δὲ 0, om. ἄλλως, 
Βν| ὃς] ὅσονν 14 τῶν om. E | καὶ δίαυλον del. b — 15 τὸ 
y ὅτι Οἰωνὸς scripsi: τὸ 1΄ ὅτε Οἰωνὸς E τὸ δὲ χ΄ ὅτι Οἰω- 
νὸς ἃ ἐλαύνων δὲ τουτέστι B τὸ δὲ χ'΄ ὅτι ὄνομα κύριον ὁ Ol. 
cj.b 16 ὁ om. EQ | κώμης — 18 δὲ om. EQ 18 μηδέαϑεν: 
ἀπο μηδίας Α 19 ἣν ego: ἦν 20 Μιδέας àv ego: μηδε- 
ov 21 Ἀλκμήνη scribend. vid. 22 "Ey. Tey. om. DQ 
Tey. om. E 

bs 
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αὐτοῦ Teyéav' ἔστι δὲ πόλις ᾿ἀρκαδίας᾽ δοξάζων δὲ διὰ τὸ 
4 - 9 ^ , Α 9 ἀναγορευϑῆναι ἀπὸ Τεγέας. προσυπακουστέον τὸ ἠρίστευσεν. 
ὑπὸ δὲ τούτου τοῦ ᾿Εχέμου τὸν Ὕλλον φασὶ τελευτῆσαι κατ- 
ἰόντα εἰς Πελοπόννησον. 

δ 80. Ἔχεμος: προσυπακουστέον τὸ ἠρίστευσε᾽ τὴν δὲ Α 
πάλην ἐνίκησεν Ἔχεμος ᾿Αρκὰς τὸ γένος. ὑφ᾽ οὗ φασι τὸν 
e - , , , , P 

TFÀlov τελευτῆσαι εἰς Πελοπόννησον κατιόντα. ἐγάμησε δὲ 
τὴν Τιμάνδραν᾽ Ησίοδος (fr. 114) Τιμάνδρην, φησὶν, Ἔχε- 
μος ϑαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν. 

10 888. ἀν᾽ ἵπποισι δὲ τέτρασιν ἕως ““λιρροϑίου: BCDEQ 
$109 ἐν Α , , / 2207 e 
ἐφ᾽ ἵπποις δὲ τέτρασιν, τεϑρίππῳ ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν ὃ 
“Δλιρρόϑιος. ὅϑεν τινὲς σῆμα ᾿Δλιρροϑίου κατὰ περίφρασιν 
^" [y 1 1 - ' € , -€ , 
ἤκουσαν. οἷἵονεὶ τὸ σημεῖον καὶ ἡ δόξα τοῦ ᾿Δλιρροϑίου, 
ὡς καὶ Ὅμηρος" ἱερὴ Tg Τηλεμάχοιο, xot βίη ᾿Ηρακληείη. 

15. ὁ δὲ Δίδυμος οὕτω καϑίστησι τὸν λόγον. τὴν Μαντινέαν BCEQ 
φησὶν εἶναι ἱερὰν Ποσειδῶνος, καὶ παρατίϑεται τὸν Bowyv- 
λίδην λέγοντα οὕτω (ec. 20) Ποσειδάνιον ὡς Μαντινέες 
τριόδοντα χαλκοδαιδάλοισιν ἐν ἀσπίσιν φορεῦντες. ἐπίσημον 
γὰρ εἶναι τῶν ἀσπίδων τὸν Ποσειδῶνος τριόδοντα, ὅτι παρ᾽ 

20 αὐτοῖς μάλιστα τιμᾶται ὃ ϑεός. ἔσται οὖν τὸ σαφὲς οὕτω 
ἱ κατ᾽ αὐτὸν, ἔξωϑε λ , BCDE |xov' αὐτὸν, ἔξωϑεν παραλαμβανομένου τοῦ ὀνόματος ἀν᾽ 0 
er ^ , ei EM. NS. “ἢ , , EI ΔΕ] ἵπποισι δὲ τέτρασιν "Hococg ὁ ἀπὸ Μαντινέας ἐνίκα᾽ 7| ἐστιν 
ἡ Μαντινέα σημεῖον καὶ ἱερὰ τοῦ Ποσειδῶνος. ᾿Δλιρρόϑιον 
γὰρ ἐπιϑετικῶς τὸν Ποσειδῶνά φησι. καὶ παρατίϑεται τὺ 

35 Ὁμηρικόν (E 992) πάσας δ᾽ ὀρόϑυνεν ἀέλλας παντοίων 
ἀνέμων. παρατίϑεται δὲ καὶ τὸν γράφοντα τὴν Θησηίδα. 

2 τὸ om. 006 4 Πελοπόνησον CDE 6 φησι: V 
7 ὕλον 9 ἐποιήσατ᾽: b 11 ἐφ᾽ — 12 ᾿4λιρροϑίου om. CD; post 
14 Ἡρακληείη trp. E 11 ἵπποισι ᾷΕ || τεϑρίππῳ] ἤτοι τεϑρίπ- 
πῳ Bv τεϑρίπποις EQ 12 AMoo$. B 18 σῆμαῦθ — 14 καί 
(alt.) om.EQ | HoexAziy DEQ 1 Μαντίνειαν ἃ 16 εἶναι B: 
τὴν CEQ — 16.17 καγχυλίδί(ην Ε 117 Μαντινέες pap. Bacch.: 
μάντιν ἐς E Μαντινεῖς B μάντιν εἰς C! Qv (Μαντινέαν C?) 
18 χαλκοδαιδάλοις B^ | ἀσπίσι codd. || φορεῦντες BCO: φορβῶ E 

19 εἶναι B: ἐστι CEQ 20 ἔσται CEGO: ἔστιν Β 21 κατ᾽ 
αὐτὸν Scripsi: xo αὑτὸν (καϑαυτὸν, καϑ᾽ αὐτὸν) CDEO καϑ᾽ 
αὑτὸ Bv || ἔξωϑεν — ὀνόματος et 28 σημεῖον καὶ ἃ Didymi sen- 
tentia aliena vid. || &v BQ ἐν CDE 29 ἐνίκησε Qv || 5 BCD: 
καὶ EQv {ἱερὸν h 24 φασι E 26 δὲ om. Q [.. σηίδα E (lac? 
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μαρτυροῦντα τῷ "Hooi τὴν τοῦ ἅρματος ἡνιοχευτικὴν 
ἀρετήν" 

στρωφᾷς δὲ πώλους ὡς ὁ Μαντινεὺς "Hoog. 8820 

gBEQ 83b. ἄλλως" ἀν ἵπποις τέτρασιν: ἐὰν μὲν γράφηται 
σᾶμα “Ἱλιρροϑίου. ἔσται αὐτὸς Ó “Ἀλιρρόύϑιος ἥκων ὡς ἂν 
ἐπίσημος ἐγένετο ὁ ᾿Δλιρρόϑιος᾽ ἐὰν δὲ Σᾶμος “Δλιρροϑίου 
φανερόν" olov, Σᾶμος ᾿Δλιρροϑίου ἐνίκησεν. ᾿Αριστόδημος. 
δέ φησι μὴ δύνασθαι συγχρονεῖν “Δλιρρόϑιον τὸν κατὰ Κέ- 
«gozo Ἡρακλεῖ. ἀλλὰ μηδὲ ᾿ἀρκάδα εἶναι, ἀλλ᾽ ᾿4ϑηναῖον" 
Σῆμον δέ τινα νῦν νενικηκέναι ἅρματι, ὥς φησι Δίφιλος 
ὁ τὴν Θησηίδα ποιήσας ἔν τινι ἰάμβῳ οὕτω" 

τρέψας δὲ πώλους ὡς ὁ Μαντινεῦς Σῆμος, 
ὃς πρῶτος Gouov ἤλασεν παρ᾽ ᾿Δλφειῷ. 

cDEQ €. ἀπὸ Μαντινέας: Μαντινέα πόλις ᾿ἡρκαδίας" σῆμα 
cEQ δὲ ““λιρροϑίου περιφραστικῶς ὁ ᾿Δλιρρόϑιος. ἃ. ἢ σῆμα 

BCDEQ ἐπίσημος. φανερός. 86Q 6. σᾶμ᾽ “λιρφοϑίου: “Ἅλιρρό- 
ϑιος Μαντινεὺς ὁμώνυμος τῷ ᾿᾿ϑηναίῳ, ὃς ἦν Ποσειδῶνος 
καὶ Βαϑυκλείας. ἴ. τινὲς γράφουσι Σῆρος “Δλιρροϑίου, οὗ 
μέμνηται Ἡσίοδος (fr. 106): 

ἤτοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ ᾿Ζλάξυγον υἱέας ἐσϑλούς. 

1 "Hoo: CDEQ: Σήμῳ B || τὴν om. v | ἡνιοχικὴν B . . gevti- 
x(7») E (lac), om. ἀρετήν 8 στρωφᾷς δὲ πώλους Β: στρωφά- 
σων (-σάφων 0) δὲ πώλους (πῶλος 05) 88 στροφὰς δὲ z. C στρο- 
φὰς δ᾽ ἐπώδους Ὁ στροφαὶ δὲ παλους E (sic) || ὁ om. E | Ἥρως 
CDEQ: Σῆμος Β 4 μὲν Bü: μὲν γὰρ Ε΄ 5 σᾶμα ?B: σῆμα E 
σῆμ’ 6 cà v | ἥκων ὡς ἂν corrupta 6 ἐπίσημα γένηται E | 
ὁ ᾿Δλιρρόϑιος BGOv: Ἁλιρροϑ' Ε ὁ Ἁλιρροϑίου ἢ ὁ “Ἁλιρρόϑιος 
νικῶν ὃ | δὲ om. E | (4λιρροϑίου E: Ἁλιρρόϑιος Β ὁ “Ἁλιρρόϑιος 
üv ὁ Ἁλιρροϑίου b. Cfr. 18 7 item, nisi quod 441ooó9og V 

9 Ἡρακλῆ E || 4oxc&óto» 0 10 νῦν om. E || Δίφιλος BO: 
lac. E 11 ἰάμβῳ BG: ἰάμω E ἰαμβείῳ 0b 19 τρέψαν ἃ 

18 ἤλασεν ἢ: ἔλασε 14. 15 σᾶμ᾽ Ἁλιρροϑίου Qb (σᾶμα δὲ 
Ἁλ. 6)Ὶ 16 L EO: “λιρροϑίου C. ἄλλως B om. Ὁ 106. 17 “λιρ- 
ρόϑιος om. D 17 Μαντινεὺς BEO: βασιλεὺς CD 18 τινὲς 
CDEQO: ἔνιοι δὲ Bv || 441100689109 D(?cp)EQ || o6 — 20 λάξυγον 
om. D 19 x«i Hc. Q 20 Σῆρον v: Σῆρος codd. Σῆμον 
scripsisse Hesiodum cj. b n. cr. p. 418 | λάξυγον E: ᾿4λά- 
ἕογον Bür λαξζὸς C 
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ἦν δὲ ὃ Σῆρος τοῦ ᾿Αλιρροϑίου τοῦ Περιήρους καὶ Alxv- 
ὄνης. "1B 86E 835Q 

84a. ᾿Δλιρροϑίέου: ὁ ̓ Δλιρρόϑιος νικῶν ἐπίσημος ἐγέ- 
νετο. Ὁ. ó δὲ λόγος" ἀπὸ τῆς ἁλιρροϑίου “Μαντινείας ἐν 
ἅρματι πρῶτος ἐνίκα" ἢ ἐπίσημος Qv ““λιρρόϑιος᾽ τὸ γὰρ 
ἐνίκα πᾶσι τούτοις ὑπακουστέον᾽ εἶτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς" 
ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν. ὁ. ἢ οὕτως ἀν᾽ ἵπποισι 
δὲ τέτρασιν: ἀπὸ Μαντινείας καὶ ἅρμασιν ἐνίκα Θησεύς. 

d. σῆμα Φλιρροϑίου: οἷον ὅμοιος Ov ““λιρροϑίῳ τῷ 
ἀδελφῷ. ἢ ἐπίσημος ὧν «Αλιρρόϑιος. e. (ὅτι μετὰ τὴν 
τῆς Ἤλιδος ἅλωσιν εἷς ἦν τῶν ἀγωνισαμένων ὁ Θησεὺς 
ἱστορεῖ ᾿Αρίστιππος (FHG 1Υ, 8379 οὐχ ἅρματι ὀὲ, ἀλλὰ παγ- 
κρατίῳ. 

852a. Φράστωρ: 0 Φράστωρ τοῦ σκοποῦ τῷ ἀκοντίῳ A 
ὑπερήλασεν. 

85 b. [ἄκοντι δὲ Φράστωρ ἔλασε σκοπόν:] ὁ δὲ BCDEQ 
Φράστωρ ἀκοντίῳ ἀγωνισάμενος ἔρριψε κατὰ σκοποῦ. οἵ δὲ 
τὸ ἤλασε σκοπόν ἀντὶ τοῦ τῆς νίκης εὐτύχησε. (86.) ἔστε gcpEQ 
δὲ ὄνομα κύριον. 18ΕῈ 810 

8θ8. μᾶχκος δὲ Νικεύς: ὡς Τυδεύς. Ὁ. ὁ δὲ λό- αὶ 
yog' μακρόν τι xol ἐπίμηκες ἐδίσκευσεν ὁ Νικεύς. ὅτι δὲ 
πέτροις τὸ παλαιὸν ἐδίσκευον, Ὅμηρος (9 190): βόμβησεν 
δὲ λίϑος. 

86c. μᾶκος δ᾽ Ἐνικεύς: Ἐνικεὺς ὄνομα κύριον. | gcotEQ 

n 

21 sch. 9 190. Ψ 826 

1 post "Alagoodioo add. ἤγουν ὁ Αλιρρόϑιος D || πριήρους B 
8 ἁλιρροϑίους᾽ ἁλιρροϑίους νικ. À 4 τῆς ego: τοῦ || ft. 

"Alo. | Μαντινίας 434. ἀπὸ M. Σῆμος ὁ τοῦ AA. πρ. ἐνίκα Ὁ 
5 πρῶτος corruptum; ft. Ἥρως  ἀνίπτοισι 8 ἀπὸ Μ. 

καὶ del.b 9 ἁ(ά ἃ. ον)λιρρόϑιοι || ΠΡΟΣ 10 ἀλερρ. || ὅτι addidi 
12 iov. ᾽4ρ. post z«yxo.trp. b 14 τῷ σκοπῷ τῷ ἄκοντι 6 

ego 16 l. om. CDEOQ 17 ἀκοντισάμενος CD σκοπὸν Qv 
18 ἀντὶ τοῦ CDEQO: ἀντὶ B ] τῆς νίκης εὐτύχησέ φασιν Β: 

tf. 9. évóqnos. E τὴν νίκην ηὐτύχησε ἢ τῆς v. ἐπέτυχε Ὁ τῆς 
τύχης ἔτυχε ἤγουν τῆς νίκης ὕ. Delevi φασιν cum CDEQO || ἔστι 
DEO: ᾿Ενικεὺς Β 22 (μαρτυρεῖ Ὅμ. Ὁ 22.23 βόμβῳ ἤλασε 
δὲ λίϑω A 24 Ἔν. (alt.) — κύριον om. BD 
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d. μακρὸν ἐδίσκευσε δίσκῳ λιϑίνῳ. οὕτως oí ἀρχαῖοι. μᾶκος 
δὲ μακρόν. (87.) παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (T 181)" χειρὶ περι- 
στρέψας. t5Q 

BDEQ 872a. χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων: πάντας, φησὶ. 
CDEQ τοὺς ἀνταγωνιστὰς τῇ βολῇ παρελϑών. Ὁ. τὸ δὲ χέρα 

κυκλώσας παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (9 189) 
τόν δὰ περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός. 

BCDEQ 6. τὸ δὲ καὶ συμμαχία ϑόρυβον. καὶ τοῖς παρεστῶσιν 
BCEQ αὐτοῖς συμμάχοις ἔκπληξιν καὶ τάραχον ἐκίνησε | μέγαν διὰ 

τὸ ὑπερβεβλημένον τῆς βολῆς ϑαῦμα. καὶ τοῦτο παρὰ τὸ 
Ὁμηρικόν (8 190): 

κατὰ δ᾽ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσίκλυτοι ἄνδρες. 

BEQ 88a. καὶ συμμαχία ϑόρυβον: ἀντὶ τοῦ τὸ πλῆϑος 
(CDEQ ϑαυμάσαν ἀνεβόησεν ἐπὶ τῷ τῆς βολῆς μήκει. b. ἢ οὕτω" 

παρεκίνησε καὶ ἀνήγειρε τὸ τῶν συμμάχων πλῆϑος. 9040 
A 88c. [κυκλώσαις:}] ἤτοι διὰ τὸ προβάλλειν τοὺς ἄλ- 
λους τῷ δίσκῳ διαταραχϑῆναι εἰς τὸ πλῆϑος ἀποϑαυμάσαν- 
τας ἐπὶ τῷ τῆς βολῆς μήκε. — d. ϑόρυβον: ἀνήγειρε δὲ 
νικήσας ταραχὴν τοῖς συνοῦσιν᾽ ἐβόησαν γὰρ ϑαυμάσαντες 
τῆς βολῆς τὸ μῆκος. 

Β 89. παρέϑηξεν: ἐκίνησε. παρώρμησεν. 
Β 90a. ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔφλεξεν εὐώπιδος: τῆς δὲ 

BCDEQ εὐώπιδος σελήνης τὸ ἐρατὸν φάος κατέλαμψε | τὴν ἑσπέραν. 
- 

La 

1 μακρὸν om. B || ἠδίσκευε  ἐδίσκευε v || 449. δίσκω CD 
2 παρὰ δὲ τὸ Ou. B — 2—4 περιστρέψας. χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ 
ἁπάντων: περιστρέψας. Ü περιστρέψας "" χέρα κυκλώσας DEQ 
περιστρέψας φησὶ χέρα κυκλώσαις. ὑπὲρ ἁπάντων: Βν 4 φασὶ E 

5 ἀντιγονιστὰς Ε |} τὸ δὲ om. Ὁ 71 περιτρέψας E || ὑπὸ E 
8 τὸ δὲ om. C || καὶ (alt.)] ἀντὶ τοῦ καὶ v (B legi nequit, sed vix 
habuit ἀντὶ τοῦ) 9 τάραχον B?CE: ταραχὴν B?DQv || ἐκί- 
vncos B: ἐποίησε CDEQ 10 τῆς] διὰ τῆς E 12 ἔστηξαν E 
18 φαίης κε E || νάυσικλητοὶ E 14 ϑόρυβον om. EQ jj τὸ πλῆ- 
ϑος B: πλήϑους E πλῆϑος ἃ 15 ἐβόησεν EQ 16 ἀνέγειρε 
EQ || τὸ om. D || πλῆϑος) πληγῆς D 17 l. seclusi || προβαλλειν 
A: zooof. Red. óxsof. b 18 εἰς corruptum; εἶπε Schroeder; 
an ἐποίησε | ἀποϑ. --- 19 μήκει del. b 19 βοῆς: b || μήκει] 
-&L ex corr. (-m?) || ἐβόησαν — 21 μῆκος delenda? ^ 21 βοῆς: b 

23 l. ἐν δ᾽ ἕσπερον et CEQ 
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ταῦτα γὰρ ἐγένετο τοῦ ἑσπέρου καὶ τοῦ σκότου καταυγα- 
ξομένου ὑπὸ τῆς σεληνιακῆς αὐγῆς. Ὁ. ἐρατὸν δὲ φάος. 
τὸ πανσέληνον᾽ τελεῖται γὰρ κατὰ πληροσέληνον, ὡς αὐτὸς 
ἐν τοῖς πρώτοις εἶπεν (III, 19). — o. ἔδει δὲ οὕτως εἰπεῖν᾽ 
οὔσης δὲ πανσελήνου ἐτέϑη ὁ ἀγὼν, ὁ δὲ τὸν ἀγῶνα δια- BCEQ 
ϑέμενος τοῦτο τότε ἐπήνεγκεν. 990 ἀἅ. ἐν δ᾽ ἕσπερον BEQ 
ἔφλεξε: τὸ ἑσπερινὸν φάος. 6. ὅτε ἐν πανσελήνῳ ἐτέϑη 
^ui-Wte 
ὁ ἀγών. 9050 

91. σελάνας ἐρατὸν φάος: τοῦτο ἔδει πρῶτον εἰπεῖν A 
ὅτι πανσελήνου οὔσης ὃ ἀγὼν ἐτέϑη. εὐήϑως δὲ καὶ οἵ 
φαντασϑέντες ἄχρι δύσεως ἡμέρας αὐτοὺς ἀγωνίξζεσϑαι. 

92a. ἀεέδετο δέ: τῶν ἐπινίκων λεγομένων ἤχει ἡ A 
Πίσα. 

92b. ἀείδετο δὲ πᾶν τέμενος: ἐν δὲ ταῖς εὐωχίαις BCDEQ 
περιήδετο καὶ ἠχεῖτο τὸ πᾶν τέμενος εὐφημιῶν καὶ ὕμνων 
λεγομένων. οὗτος γὰρ ἐγκωμιαστικὸς τρόπος. 6. ἢ οὕτως" BCEQ 
ἐνεκωμιάξετο ἐκ τῶν νικώντων τὸ τέμενός. φησιν. 

94. ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι: ταῖς οὖν ἀρ- BCDEQ 
χαῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασι τῶν φϑανόντων καὶ νῦν ἡμεῖς 
ἀκολουϑοῦντες τὴν ἐπώνυμον τῆς νίκης χάριν, τουτέστι τὸν 
ἐπινίκιον» ὕμνον εἴπωμεν, ϑαυμάζξοντες τήν τε βροντὴν τοῦ 
Διὸς καὶ τὸν ἔμπυρον αὐτοῦ κεραυνόν. 968 

95a. χάριν νίκας: ἔξωϑεν ληπτέον τὸ sig! εἰς χάριν A 
κελαδησόμεϑα βροντάν. ^ b. τὸ δὲ ἐπωνυμίαν τοῦ χάριν 
ἐπίϑετον᾽ τὴν ἐπωνύμους ποιοῦσαν. ἀντὶ τοῦ ἐπονομάξοντος 

1 σκότους Ε 1.2 καταυγ. CDEO: καταυγ. καὶ φαιδρυνο- 
μένου Βν 2 ἐρατεινὸν E || φάος CDEO: φάος σελήνης B 
6 τότε τοῦτο Bv  ἔφλεξε om. EQ φάος EO: φῶς Bv || ἐν 
πανσ. γὰρ, om. ὅτι, Bv 18 Πίσσα 14 1. om. D || πᾶν τέ- 
μενος om. EQ 16 καὶ sog. καὶ Uu., om. λεγ. Q 16 y&o 
ἐγκ. B: πανεγκ. D παρεγκ. CE. eyx. Ὁ 17 évexoyu. B: £yxoy. 
CEQ éveyxoy. v || νικώντων τὸ τέμενος B: νικῶν C νικῶν τὸ E 
νικώντων ᾷ || φησιν] φασι E om. € 18 l. B: om. CD ἀρχαῖς 
δέ EQ || ταῖς ἀρχαῖς οὖν E 20 τὴν] τὸν E 21 εἴπωμεν 
CDEO: εἴπωμεν. ἢ ἔξωϑεν τὴν εἴς πρόϑεσιν ληπτέον, ἵν᾽ ἡ εἰς 
χάριν κελαδήσομεν Bv (cfr. 95d) | ϑαυμάζοντες om. CU. 22 τὸ 
ἔμπ. αὐτοῦ βέλος, τὸν κεραυνόν Bv 20 ἐπωνύμους V (836,8): 
ἐπωνυμίαν | ποιοῦσιν: ego | ἀντὶ τοῦ — 380,1 καλοῦντος non 
intellego; ἐπονομάξουσαν καὶ καλοῦσαν Schroeder 
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καὶ καλοῦντος. 6. ἄλλως᾽ ἐπωνυμίαν νίκης χάριν τὸν ἐπί- 
νικον εἶπεν. 

coEQ 95d. ἐπωνυμίαν χάριν: ἔξωϑεν τὴν εἴς πρόϑεσιν 
λάβε᾽ εἰς χάριν κελαδήσομεν. 6. ἀντὶ τοῦ τὸν κεραυνὸν 

cEQ ὑμνήσομεν. ἢ ἄλλως" τὴν ὀνομαστὴν βροντὴν καὶ δια- 5 
βόητον.  g. ἢ οὕτω" τὴν νίκην περιφραστικῶς τὴν διαβόητον. 

BEQ  h. ἄλλως᾽ χάριν νίκης; διὰ τὴν νίκην. i ἢ οὕτως" ἐπί- 
ϑετον τῆς νίκης τῆς ἐπωνύμους ποιούσης. Κ. ἢ τῆς ὄνομα 
φερούσης καὶ κρατούσης ἐν παντὶ κράτει. 99B 

A 96a. πυρπάλαμον βέλος: τὸν κεραυνὸν xol ἐκ πυ- 10 
Qog καὶ ἔκ Διὸς: τεχνασϑέντα. 

BCEQ 96b. x«i πυρπάλαμον βέλος ἐν ἅπαντι κράτει: 
τὸν ἐπὶ πάσῃ χρείᾳ τοῦ κράτους αὐτοῦ ἁρμόδιον καὶ ἐπαρ- 

BCDEQ κοῦντα πρὸς τὰς χρείας. 06. ἢ πρὸς πᾶσαν αὐτῷ δύνα- 
BDEQ μὲν ἀραρότα. d. 1) κράτει τῇ νίκῃ νικῶντα ἀεί. 958 15 

EQ e. χράτει ἀραρότα: ἡρμοσμένον παντὶ κράτει, τοῦ Διός. 
A 99a. χλιδῶσα δὲ μολπά: τρυφῶσα δὲ ἡ μολπὴ τῶν 
ἐπέων ἀντιάσει πρὸς τὸν κάλαμον. τοῦτο δέ φησιν ἐπεὶ 
μετ᾽ αὐλῶν τὸν ὕμνον ἔλεγον. 

BCEQ 99b. χλιδῶσα: τρυφῶσα. ἐναβρυνομένη. 20 
BCDEQ ὁ. ἡ μολπὴ ἡ τῶν μελῶν ἁβρῶς καὶ ἡδέως ἐντρυφῶσα 

τῇ ἡδονῇ ἀπαντήσει πρὸς αὐτόν. 
A 100a. ἀντιάξει:. ὁμοδρομήσει. συναντήσει τῷ αὐλῷ. 

b. οἷον ἀντιάσει. ἀνακινήσει. 
pEQ  100e. ἀντιάξει μελέων: ἀπαντήσει. ἀντηχήσει. to σι 

1 νίκην 4 λάβε CD: λαμβάνει EQ ληπτέον B (vid. ad 
p. 835, 21). Ft. del. | κελαδήσομαι CD. -σωμεν ᾷ || τὸν ,x&g. Om. C 

5 ὑμνήσομεν E: -Gouot CU -cous» ἃ 6 ἢ οὕτω 60: ἢ 
τοῦ E ἢ C || περιφρ. τὴν νίκην Ὁ 7 ἄλλως om. Q [|ἀντὶ τοῦ 
διὰ τ. ν. Βν 8 ὄνομα om. B 9 non intellego; καλούσης 
Schroeder, del. ἐν π. κράτει 12. l. E (om. καὶ et £v) 0: om. B 
ἐν ἅπ. xo. 18 χορείᾳ E | ἁρμόδια Ε 14 χορείας Ε ἢ Β: 
καὶ Ὁ ἄλλως DEO 15 ἀρηρότα Bv | νικῶντα] νικῶν Q 
16 χράτει καὶ ἀραρ. E 17 μολπᾶ (in l) 20 χλιδῶσα δὲ 
μολπά᾽ ἀντὶ τοῦ τρυφ. Bv | &Bovv. CE 21 sch. 99c ὁ (δὲ) 
νοῦς praem. CEQ ἤτοι praem. B 29 αὐτόν] αὐλόν Bergk 
N. Jhbb. 117 (1818), 48; debuit (τὸν αὐλόν 23 ἀντιάζξει 
25 ἀντιάξει (810) — ἀντηχήσει E: ἢ ἀντηχ. Ὁ ἀντιάξει᾽ ἀπαντιάξει 
(-σει 05) ἀντηρήσει ἃ 
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d. ὁ δὲ ὕμνος τρυφηλῶς xoi ἡδέως μετὰ αὐλῶν ῥηϑή- BEQ 
σεται. 1069 Ὲ 

1018. Δέρκα: καὶ ἐν ἀρχῇ ἔλεγεν ὅτι διέστηκε τὸ 
πρῶτον τῆς ὁμολογίας τοῦ γράψαι τὸ ἐγκώμιον. καὶ νῦν 
ἀπὸ τῆς Δίρκης [τὴν Θήβην φησὶ] καὶ ἐν Θήβῃ φησὶ μετὰ 
πολὺν χρόνον πεφηνέναι τὰ μέλη καὶ τὰ ποιήματα, ὡς ἐν 
Θήβαις γεγραφὼς τὸν ἐπίνικον μετὰ πολὺν χρόνον τῆς 
ὁμολυγίας. 

101b. τὰ παρ᾽ εὐκλεεῖ Δίρκαᾳ: ἅτινα μέλη ἐν τῇ 
ἐνδόξῳ Ζίρκῃ; ἤτοι Θήβαις, ἐν πλείονι μὲν χρόνῳ τῆς προσ- 
δοχίας ἐφάνη καὶ ἐγράφη" | ἀλλ᾽ οὕτως ἐστὶ γλυκὺς ὁ ἐπί- 
νικος τῷ λαβόντι ὥσπερ παῖς γνησίας γυναικὸς καὶ οὐ 

BDEQ 

παλλακίδος πατρὶ γεννηϑεὶς ἤδη γεγηρακότι. c. ἄλλως ; BCDEQ 
zioni] πηγὴ ἐν Θήβαις. —d. κεχρονικέναι μέν φησι καὶ ἐν 
ἀρχῇ λέγων ὁ Πίνδαρος ὅτι διέστηκεν ἀπὸ τῆς ὁμολογίας 
πρὶν γραφῆναι τὸ ποίημα᾽ καὶ νῦν ἀπὸ τῆς Δίρκης (σημαί- 
vov ἐν Θήβαις) φησὶ μετὰ πολὺν χρόνον πεφηνέναι τὰ 
μέλη καὶ τὰ ποιήματα, ὡς ἐν Θήβαις γεγραφὼς [τὰ μέλη 
καὶ τὰ ποιήματα, ἤτοι] τὸν ἐπίνικον, μετὰ πολὺν τῆς 
ὁμολογίας τῆς περὶ τοῦ γράφειν χρόνον. 6. ἅπερ μέλη 
χρόνῳ ἐφάνη ἐν Βοιωτίᾳ. ἐπεὶ μετὰ χρόνον ἔγραψε τὸ 
ποίημα. 102*E 10660 

102a. ἀλλ᾽ ὥστε παῖς ἐξ ἀλόχου: γνησίας γυναικὸς 
καὶ οὐ παλλακίδος. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς" ἀλλ᾽ οὕτως ἐστὶ γλυκὺς 
ὁ ἐπίνικος τῷ λαβόντι ὥσπερ παῖς | πατρὶ γεννηϑεὶς ἤδη 

i τουτέστιν praem. B 5 τὴν — φησὲ delevi 6 og V 
(18): ὧν 10 ἤτοι DEO: φησὶ τουτέστιν év Bv — 11sqq. cfr. 102b 

11 γλυκὺς om. Βν 14 μέν CEQO: δέ Βν [ φασι Ε 15 ὁμο- 
λογήσεως ἢ | ἀπό — 10 γραφῆναι ex sch. 101a male intellecto 
corrupta 16 πρὶν] πρὸς E 16.17 onu. ἐν O. om. Bv | ση- 
μαίνων Q: σημαῖν(ον) E συμβαῖν(ον) C. Cfr. 5 17 πεφυκέ- 
ναι Bv (ante h) 18 x«i τὰ] καὶ E 18.19 τὰ μέλη καὶ τὰ 
π. EQ: ταῦτα B αὐτὰ (ante γεγραφὼς) C. Seclusi cl. A 1 
19 ἐπινίκιον EQ | πολὺ CE 20 τοῦ περὶ τὸ yo. χρόνου C | 
ἅπερ Scripsi: ἢ οὕτως᾽ ἅπερ CEQ ἄλλως" ἅπερ D ταῦτα γὰρ τὰ 
Βν 21 χρόνῳ] χρόνος EQ || χρόνου Ε 28 ἀλλ᾽ ὥστε om. E 

24 οὐ om. E|| sch. 102b ἀλλ᾽ ὥστε praem. ᾷ || ὁ νοῦς D 
25 ἐπινίκιος ἃ 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. o) 

BCEQ 

BDEQ 

CDE 
CDEQ 
DEQ 
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BDEQ γεγηρακότι. i00E 6. ὃ δὲ νοῦς" οὕτω δέ σοι ποϑεινὰ καὶ 
ἡδέα ἔσται, ὥσπερ τις γνήσιος παῖς ἐκ νομίμης γυναικὸς 

BCDEQ πατρὶ | ποϑεινὸς ὁρᾶται εἰς τὸ ἀνάπαλιν τῆς νεότητος ἐλ- 
BCEQ ϑόντι᾽ τουτέστι, γηράσαντι. | πάνυ τε τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς 

τὸν νοῦν ἐχπυροῖ πρὸς τὸν πόϑον κεχαρισμένος φαινόμενος. 
διατί δὲ ὁ παῖς ποϑεινός ἐστι γηρῶντι; ἐπειδή. φησιν. 
ἡ περιουσία καὶ ὃ πλοῦτος ἄρχοντα καὶ δεσπότην ἑαυτοῦ 
λαχὼν ἀλλότριον τοῦ γένους καὶ ἔξωϑέν τινα ἐπαχϑέντα 

CEQ λυπηρότατός ἐστι τῷ ἀποϑνήσκοντι. ἀἅ. τὸ δὲ ἵἕκοντι 
νεύτατος. εἰς τὸ ἔμπαλιν τῆς νεότητος. τὸ γῆρας. e. εἰς 
τὸ γῆρας ἤδη ἐληλυϑότι, xo9' ὃν καιρὸν οὐκ ἔστιν οἷος 
ἄλλο γεννῆσαι. 

A 104a. τοὔμπαλιν: εἰς τὸ ἐναντίον τῆς νεότητος. 
b. τουτέστι γεγηρακώς. | c. ϑερμαίνει: ὃ γεννηϑεὶς τοῦ 
πατρὸς ϑάλπει τὸν νοῦν. 

ABDEQ 106a. ἐπεῖ πλοῦτος: τοῦτο ἐν τῷ καϑόλου λέγει" 
ἐπεὶ πλοῦτος ὃ ἐπακτὸν λαχὼν ποιμένα τὸν διαδεξάμενον 
τῶ καταλιπόντι καὶ ἀποϑνήσκοντι στυγερός ἐστιν. διὰ δὲ 
τούτου σημαίνει ὅτι ἐάν τις ἔχων πλοῦτον ἄτεκνος ἀπο- 
ϑνήσκῃ διάδοχον μὴ καταλιπὼν, ἐπώδυνος αὐτῷ γίνεται. 

BCDEQ b. ἄλλως᾽ τὸν μὴ κατὰ γένος διάδοχον᾽ παρὰ τὸ Ὅμηρι- 
κόν (E 158)' χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέονται. τὸ δὲ 

1 ὁ δὲ νοῦς BD: ποϑεινὸς ἵκχοντι Ε 2 ἔσται DEO: ἕσται 
τὰ μέλη, φησὶνΒν 8 .ποϑεινὸς πατρὶ E | ὁρᾶται οἵὰ. ἃ 4 γηρά- 
σαντος B || τὲ [3n γε CE σὲ GÜü om. Bv γὰρ h — 5 ἐκπληροῖ E| 
κεχαρισμένως b 6 ante διατί praem. ἐπεὶ πλοῦτος ὁ λαχών 
Bv || γηρῶντι BC: γηρῶντι λέγει E. γ. λέγεται ἢ, trp. ὁ παῖς post 
λέ; γεται 9 λυπηρότατον Q | τὸ — 11 ἐληλυϑύτι] νεότατος ἔμ- 
παλιν, ἤτοι τῷ γήρα C 10 νεότατι (pr) EQ 10.11 τὸ γῆρας. 
εἰς τὸ γῆρας Ε: τοῦ γήρωςθ 11 -ἐληλυϑότος Q 1 ϑάλλει: b 

16 ἐπεὶ πλοῦτος Α: ἐπεὶ πλ. ὁ λαχών D ἐπεὶ (ὃ) πλ. ὁ λα- 
χὼν ποιμένα ἑπακτόν EQ ἄλλως Bv | τοῦτο om. V 17 ἐπεὶ --- 

: ποιμένα om. DEO || x4. ὁ λαχ. ποιμ. ἐπ. Βν 18 καὶ A: ὅ ἐστι 
τῶν || στυγερός Α: στυγερώτατος (-ov) ΒΕ στυγερώτερος D || 
ἔστι À: ἐστι καὶ ἀλλότριος (-οΨ) γ 19 τούτου V: τοῦτο Α | 
ἔχῃ et 19. 20 ἀποϑνήσκων καὶ διαδόχῳ "es ἀποϑν(ήσχῃ), Α 

20 καταλιπὼν ΑΒΕ": καταλίπῃ BE | ἐπώδυνος) στυγερὸς 
Q7"^r (in ras.?) [αὐτῷ γίνεται om. ἃ 21 διάδοχον CDEQ: 
διάδοχον ἔχοντα Bv 22 δατέοντο Hom. 

18 
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ϑνάσκοντι κοινῶς πρὸς ἀμφότερα᾽ ἀλλότριον ϑνήσκοντι, καὶ 
στυγερώτατος ϑνήσκοντι. πάνυ γὰρ ἀλγοῦσιν οἵ τοῖς μὴ 
προσήκουσι διαδόχοις χρώμενοι. 109EQ 6. ὥσπερ οὖν, φησι, BDEQ 
λυπηρόν ἐστι τῷ τελευτῶντι ἀλλοτρίῳ τινι χρύσασϑαι κλη- 

& govóug, οὕτως ἀλγεινόν ἐστι καὶ ὅταν κάλλιστα μὲν εἴη 
Nl , , ' , , 1 , διαπεπραγμένος τις; ἄνευ δὲ ἐπαίνου καταλύσῃ τὸν βίον, 
ὦ ᾿Δγησίδαμε, κενῶς μοχϑήσας, ὡς μηδὲ βραχύ τι τερπνὸν 
καὶ ἡδὺ ἀποκερδάναι ἐκ τῶν πόνων. i102EQ 

109. καὶ ὅταν καλὰ [μὲν] ἔρξαις: καὶ ὅταν καλά AB(C)DEQ 
10 τις ἐπιτελέσας ἔργα δίχα καὶ χωρὶς ἀοιδῆς ἀποϑάνῃ ἀκλεὴς, τῷ 

μόχϑω βραχὺ δέδωκε τερπνὸν, τουτέστι βραχὺ ἐτέρῳϑη παρα- 
χρῆμα, οὐκέτι δὲ τελευτήσαντος αὐτοῦ μέμνηταί τις. 114A 1188 

110. ᾿Δέδα σταϑμόν: τὸν οἶκον. ἢ τὸν “Ἧιδην, περι- A 
φραστικχῶς. 

15 111. τὸ κενεὰ πνεύσας ἀντὶ τοῦ ματαίως μοχϑήσας. A 
1128. τερπνόν: βραχὺ τυγχάνει 702. αὐτὴν τὴν νίκην. 122 A 
112 b. βραχύ τι τερπνόν ἀντὶ τοῦ οὐδέν. οὐδὲ ὀλί- DEQ*^ 

yov. οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον. i14 EQ 
113a. τὶν δέ: ἀντὶ τοῦ οὐδέν. ... πᾶσα μουσικὴ A 

20 ἀναπέμπει καὶ διαποικίλλει τὴν χάριν. 
118. τὶν δ᾽ ἁδυεπής τε λύρα: b. τίν σοί 4ωρικῶς. BCDEQ 

€. σοὶ οὖν, φησι, πᾶν εἶδος μουσικῆς διαποικίλλει τὴν χάριν 

17 sch. E 800 

1 ϑνήσκοντι E | ἀμφοτέρους E | ϑνάσκοντι DEO | xoi — 
2 ϑνήσκοντι om. DOÜ. 2 ϑνάσκοντι E. 8 sch. 106c l. ἀλλ᾽ ὥστε 
praem. Q0 4 τὸ ἀλλοτρ. EQ 6 καταλύσῃ BE: κατακλείσῃ D 
καταλείψει ἃ (-λήψη 6) 7 κενῶς — 8 πόνων] μηδὲν ἡδὺ τῶν 
πόνων κερδάνας D 1 κενῶς BGÜ: καὶ ὡς Ε 9 καλὰ μὲν ἔρ- 
ξαις om. A [|ἔρξαις Β ἔρξας E ἔρξας CDO 9.10 καὶ ῦταν τίς 
φησι (p. om. CDEQ) καλὰ μὲν ἐπιτ V. 10 ἀοιδῆς A: vuvov V 
11 βραδὺ δέδωκε Α βραχύ τι ἔδωκε V || βραχὺ (alt.) A: βραχύ zu Y 

11.12 παραχρῆμα Α: τῷ μόχϑῳ (χρόνω ἢ) ὅσον παραχρῆμα γ 
12 οὐκέτι γάρ τις αὐτοῦ καὶ (αὐτ. καὶ om. 0) τελ. u£. V 

1ὅ πνεύσας) πνεύ: A 16 βραχὺ τυγχ. corrupta; om. b || παρ᾽ 
b: περὶ 19 ἀντὶ τοῦ οὐδέν gl. ad βραχύ pertinens | lac. in- 
dicavi; (σοὶ οὖν) Schroeder 21sqq. sch. 118 b post c trp., 
d post, 22 χάριν inser. Bv 21 l.om. E || ἡδνεπ. Ὁ ἃ, om. τε λύρα! 
τίν ἀντὶ τοῦ σοί Βν τίν καὶ coL Ὁ 22 post μουσικῆς add. ἀνεγεί- 
ρει, ἄνω ποιεῖ, ἢ Bv; cfr. 1146 || ἀναποικίλλει Bv; cfr. 1147 

22* 
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BC καὶ παρέχει τὴν ἡδονήν. ἃ. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (D 126): 
πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέϑλους. iE 

A 1148. ἀναπάσσει: ἤτοι ἀνεγείρει. ἄνω ποιεῖ.  &va- 
βάλλει. b. καὶ γὰρ τὸ πάσσειν ποικίλλειν ἐστὶ, καὶ παστὸς 
διὰ τὸ πεποικίλϑαι. e. ἀναποικίλλει σοι τὴν χάριν ἥ τε 
λύρα καὶ ὃ αὐλός. Ὅμηρος (l l)' πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν 
ἀέϑλους. 

Β 114. ἀναπάσσει: ἀναπέμπει. ἀναποικίλλει. 
EQ 1146. ἀναπάσσει: ἀνεγείρει. ἄνω ποιεῖ. — f. ἢ &va- 

ποικίλλει σοι τὴν χάριν ἥ τε λύρα καὶ ὃ αὐλός. 119Q^ 
Α 115 ἃ. χάριν: τὴν τῶν νικησάντων. Ὁ. τρέφουσι καὶ 
αὔξουσι τήνδε τὴν χάριν τοῦ νικῶντος αἱ Μοῦσαι. 
c. ἀντὶ τοῦ τὸ ποίημα. . d. δοξάξουσι τοὺς νικῶντας. 

BCcDOEQ — 1l5e. τρέφοντι δ᾽ εὐρὺ κλέος: αὔξουσι δέ σου τὸ 
κλέος αἱ Μοῦσαι καὶ oí λύόγοι᾽ ἀϑάνατοι γὰρ οἵ διὰ τῶν 

BDEQ λόγων ἔπαινοι. — f. τρέφουσι δὲ αἱ Μοῦσαι μέγιστον κλέος 
τῶν νικησάντων. 

A 117a. ἐγὼ δὲ συνεφαπτόμενος: καὶ αὐτὸς ἐγὼ τῶν 
Μουσῶν τῆς ὠδῆς ἐπιλαμβανόμενος τρέφω σου τὸ κλέος 
ὕμνῳ ὡσανεὶ μέλιτι πιαίνων τὴν πόλιν. 110 

BDEQ — li7b. ἐγὼ δὲ συνεφαπτόμενος σπουδᾷ: καὶ αὖ- 
τὸς δὲ ἐγὼ τῇ σπουδῇ συνεφαπτόμενος τῶν Μουσῶν, συλ- 
λαμβανόμενος καὶ συνεργῶν τρέφω σου τὸ κλέος καὶ αὔξω, 
εἴς τε τὸ τῶν “οκρῶν (ζἔϑνος» ἐμαυτὸν ἐμβάλλων καὶ ὧσ 
ανεὶ μέλιτι πιαίνων τὴν πόλιν [καὶ ἡδέως διατίϑημι ὑμνῶν. | 

1 post ἡδονὴν add. 5 τε λύρα καὶ ὁ αὐλός Bv; cfr. 114f 
3 ἄνω ποιεῖ V (10): ἀναποιεῖ A. Has glossas ad lect. ἀναπτάσσει 
(GU) pertinere put. Mommsen sch. Germ. p. 56 — 3.4 ἀναβαλλει! 
ft. ἀναποικίλλει. cl. V ibid. —.6 πολλέας δ᾽ ἀνέπασσεν [10 σοι Q* 
(et A 114c): cov EQ^ (cfr. ad p. 341,24) 14 τρέφοντι ΒΟ: τρέ- 
φουσι DE ἔχοντι v 15 καὶ οἱ λόγοι om. D. 15.16 τῶν λόγων BE 

(τῶν λῦγο E): τ. 4. ἐμῶν D τ. ἐμῶν λ. CQ 16 sch. 115f ἄλλως 

praem. Bv || τρέφουσι] ἔχουσιν 20 ὕμνω — πιαίνων scripsi cl.V: 
ὑμνῷ οὖν εἰ μέλλοι αἰνῶν A 21 σπουδίᾳ) B: om. CEG 
22 δὲ om. E || τῆς σπουδῆς Ὁ ἐν τῇ σπουδὴ Ὁ || ἐφαπτόμενος 
DEO 23 cov om. D 24 “οκρῶν ἔϑνος scripsi: λόγων || ἐμ- 
βαλὼν E| καὶ del. Hartung — 25 πιαίνων B?D (cfr. A 20): πι- 
«ivo EQ || x«i — ὑμνῶν seclusi (om. A) 

15 
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111. σπουδᾷ: τῇ σπουδῇ τῶν Μουσῶν. Β 
118. ἀμφέπεσον μέλιτι καταβρέχων: ὥρμησα. αὐὖ- BEQ 

- - , , , , € - 

τῷ τῷ ποιήματί, φησι, καταβρέχων, τουτέστιν ὑμνῶν. 1280 
119. παῖδ᾽ ἐρατόν: ταῦτα κομματικῶς καϑ' ἑαυτὸν λέγει. EQ 

1 3*3 3 ' - 0» 
120. τὸν εἶδον: ἀντὶ τοῦ ἔγνων. Β 
121a. κρατέοντα: νικῶντα. Ὁ. χειρὸς ἀλκᾷ: ἀντὶ B 

τοῦ πυκτικῇ. 
122a. κεῖνον κατὰ χρόνον: οὐ γὰρ ἐν c καιρῷ ἐνί- A 

κησεν ἔγραψε τὸν ὕμνον. 
122b. χεῖνον κατὰ χρόνον: τὴν βραδυτῆτα τοῦ ἐπι- BcEQ 

νικίου καὶ νῦν ἐπιδείκνυται. subscr. Q 
122 ς. ἰδέᾳ τε καλόν: καὶ τῇ ὥρᾳ τοῦ σώματος ἔνα- A 

Bovvóusvov καὶ τῷ κάλλει. 
123a. ὥρᾳ τε κεκραμένον: καὶ τῷ κάλλει τοῦ σώ- BCEQ 

ματος ἀναλόγως συγκεκραμένον καὶ φαιδρυνόμενον τῇ τού- 
του ὥρα. 

128. & ποτ᾽ ἀναιδέα: ἥτις ὥρα ποτὲ τὸν ἀναιδῆ BDEQ 
, 9 , - , er - } , ϑάνατον ἀπεχώλυσε τοῦ Γανυμήδους ἅμα τῇ ᾿Αφροδίτῃ. 

Ὅμηρος (T 234) BCDEQ 
3 A 3 , i] L] , , τὸν καὶ ἀνηρείψαντο 960i 4ιὶ οἰνοχοεύειν 
, e * m. 5 , , 

κάλλεος εἵνεκα OLO, ἵν ἀϑανάτοισι μετείη. 
c. ἄλλως ἡ ὥρα. φησὶ. τῆς ἡλικίας τῷ Γανυμήδει ϑά- cpgQ 

vatov ἄλαλκε᾽ | καὶ γὰρ δι᾽ αὐτὴν καὶ διὰ τὸ κάλλος ἀϑάνα- BCDEQ 

τὸς ἐγένετο. 112Q* 

τέλος ᾿Δ4γησιδάμου. 0 

2 μέλιτι καταβρέχων om. Bv 8 φησι om. Bv 4 κομ- 
ματικὰ ἃ (b ex Vrat.?) 12 καλιὸν 12.13 ἐναυρονόμιον: b 

14 l om. Bv 14.15 σώματός φησιν Bv 15 ουγκεκραμ- 
μένον BCEv (corr. Beck) 17 l. om. BDv {ὥρα φησί Bv 
18 Γαννυμ. DEO || post 49000. trp. 23 xol — 24 ἐγένετο Bv 
19 καὶ Ὅμ. CD 21 κάλλ᾽ ἕνεκα E || oto ἵν᾽ BO: οἷς i» D οἵ 
ot» E 22 ἄλλως om. D | sch.123c ante 19 Ὅμηρος C || τοῦ 
Dlev(vuróove CQ (Γανν- et DE) 24 post ἐγένετο repet. 112. 
114 0; seq. 119. 122 b 95 τέλος subscr. ἃ 
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Scholia in Olympionicarum earmen XI. 

ABCDE Τῷ αὐτῷ r0xog. 
- , » [s M 1 , , , , e 

BDEQ Τοῦ ια΄ εἴδους ἡ στροφὴ xoi ἀντίστροφος κώλων ς΄, ἡ 
M * , , 1 Z3 9 , - , , 

δὲ ἑπῳδὸς κώλων ἀπ ρῳ ἰαμβέλεγος τῆς τελευταίας εἰς 

τὴν ἀρχὴν μετατεθείσης. τὸ β΄ ὅμοιον τῷ α΄ παρὰ τὴν 
τελευταίαν συλλαβήν. τὸ y τὸ αὐτὸ παρὰ τὸὺν τελευταῖον 
πόδα. τὸ Ó μικτὸν ἐκ διμέτρου τροχαϊχοῦ καὶ ἡμίσεος 
ἔπους. τὸ ε΄ τροχαϊκὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον εἰς 
P) - 5! ^ , , , 

ἴαμβον Πινδαρικῷ ἔϑει. τὸ ς΄ ἰαμβέλεγος. 
e A 3» ᾿ , , ' PL x9. , ' , 

1 δὲ éxoÓ0g κώων v. τὸ α΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ f 
δίμοιρον ἔπους. τὸ y ἰαμβέλεγος παρὰ τὴν πρώτην συλ- 

7 ' vd P , , 1 , 
λαβήν. τὸ ὃ τροχαϊκὸν τρίμετρον καταληκτικόν. τὸ € 

E , , ΄ὔ Ν 
τὸ αὐτόςἨἩ τὸ ς΄ Εὐριπίδειον. τὸ € ἐγκωμιολογικὸν ἐπι- 
λαμβάνον. τὸ η χοριαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκχτον. 

, ' 

τὸ 9' Εὐριπίδειον. τὸ ι΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
^ BCDEQ — Inscr. ἃ. τόκος ἐπιγέγραπται, ἐπειδὴ ἐν προσϑήκης μέ- 

ρει τελευταῖον γέγραφε. χαϑάπερ xoL ἐπὶ τῶν δανεισμάτων 
τὸ προστιϑέμενον ἐκτὸς τοῦ ἀρχαίου. τόκος δὲ κέκληται παρὰ 

(BCDEQ τὸ ἐπιτετέχϑαι καὶ ἐπιγεγενῆσϑαι τῷ ἀριϑμῷ. — b. τῷ αὐτῷ 
γέγραφεν ἐν προσϑήκης μέρει διδοὺς ὡς ἂν τόκον διὰ τὸ 
μὴ παρὰ τὸν τῆς νίκης καιρὸν γεγραφέναι τὸν ἐπίνικον. 

1 inscr. τόκος " ἀρχὴ τόκου P 2 ἡ στροφὴ κώλων ς΄ καὶ 
ἡ ἀντίστροφος ὁμοίως Ε || ἡ δὲ —3 v om. ΒΒ 2.8 ἡ ἐπῳδὴ B, 
οἵη. δὲ 4 τὴν (pr.) om. B || κατατεϑ. D μετατιϑείσης E — 6 τρο- 
«iov BE 1 δίμετρον E | (yov) εἰς Beck εἰς ἰαμβ. καταλῆγον 
ricl. 8 τὸ ς΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον (βραχυκατ. 

Tzetzes, Pauw) ἢ ἰαμβέλεγος ü'Tzetzesv — 9 ἡ δὲ MA Qv: 
ἡ ἐπῳδίὸς Ὁ) B καὶ ἡ ἐπῳδὴ Ὁ τῆς émoóov, om. κωλ. ι΄ E 
11 δίμετρον. 0" (del.) 19.13 émuoeu vov Ε Dea ute. δὲ 
αὐτοῦ διὰ τὸν δάκτυλον cod. Trichae; similiter Tricl. 18 χο- 
ριαμβικὸν Tricl, b: χορίαμβον D E*^ χορίαμβος BE» 60 | βραχυ- 
κατ. E Q^ 14 &xár.] om. Dh ózsox. G — 15 τῷ αὐτῷ praem. B 
τῷ αὐτῷ τόκος praem. v || ἐπιγέγραπται €: γέγραπται Β0ΕΘ 
16 post γέγραφε inseruit 19 διδοὺς — 20 ἐπίνικον Β 17 κέκλη- 
ται BE: λέγεται CD γέγραπται θ 18 ἐπιτετέχϑαι Q?v: ἐπι- 
τετάχϑαι || ἀριϑμῷ ὈΘΕΏ: ἀριϑμῷῶ τοῦ δανείσματος Bv 
18—20 post l scholii 1c habent DEO; hic om. B, cfr. ad 16 

19 γέγραφεν scripsi: δὲ γέγραφεν C γέγραπται DEQ (τῷ 
αὐτῷ — μέρει om. B) 920 ἐπίνικον BCQ: ἐπινίκιον DE 
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la. ἔστιν ἀνθρώποις: ὃ λόγος καιρός ἐστι τοῖς ἀν- A 
ϑρώποις ὅτε χρεία γένηται ἀνέμων, ὅ,τε ἐπὶ τῶν πλεόντων 

- , , , 

μάλιστα συμβαίνει, καὶ γεωργοῖς ὄμβρου᾽ τότε δηλονότι ἐπι- 
νίκων ὕμνων καὶ ἐγκωμίων....  b...... ἄλλο ἔστι δὲ 

5 ὅτε καὶ τοῖς γεωργοῖς ὀμβρίων ὑδάτων γένηται. 
lec. ἔστιν ἀνθοώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα yoij- BCOEQ 

σις: ἔστι καιρὸς τοῖς ἀνθρώποις, φησὶν, ὅτε πλείστη χρεία 
γίνεται ἀνέμου. οἷον ἐπὶ τῶν πλεόντων μάλιστα συμβαίνει" BCEQ 
ἔστι δὲ ὅτε καὶ οὐρανίων ὄμβρων τοῖς γηπονοῦσι χρεία᾽ 

10 οὕτω δηλονότι καὶ τοῖς ἀϑληταῖς ἐγκωμίων. d. ἄλλως" EQ 
»" rr - 3 , M , , i] 9 , [d A 

ἔστιν Ore τοῖς ἀνθρώποις πολλὴ χρεία ἐστὶν ἀνέμου, | ofovst DEQ 
- , V ur er , , ? ' » ' τοῖς πλέουσι, καὶ ἔστιν ὅτε πλείστη χρεία ἐστὶν ὄμβρων καὶ 

ὑετῶν, οἷονεὶ τοῖς γηπονοῦσιν. 
2. ἔστι δ᾽ οὐρανίων: ἔστι δὲ καὶ ὅτε οὐρανίων ὑδά- A 

15 τῶν τοῖς γεωργοῦσιν. 4 fin. 
ὃ. παίδων νεφέλας: παῖδας νεφελῶν τοὺς ὄμβρους A 

φησίν. 
4a. εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις: εἰ δὲ φιλοπονήσας τις εὐ- A 

τυχοίη. b. εἰ δέ τίς, φησι, μὴ κατὰ κενὸν πονήσει. 
306. εἰ δὲ διὰ τῶν πόνων ἀϑλήσας νίκης τύχοι, τούτῳ μά- 

λιστα χρεία τῶν ὕμνων οὗτοι γὰρ αὐτῷ ἀρχὴν ποιοῦνται 
τῶν ὕστερον ἐσομένων περὶ αὐτοῦ λόγων" διὰ γὰρ τοὺς 
ὕμνους καὶ οἵ ὕστερον μνημονεύουσι τῶν προγενεστέρων. 

1 [s i] e I n ' δ er «^ καὶ ὡσανεὶ ὅρκος πιστὸς. οὕτως καὶ (οἵ ὕμνοι διασώζου- 
35 σειν αὐτῶν τὴν ἀρετήν. (3) 

, 3*3 
4d. εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι: εἰ δέ τίς. BDEQ 

M Mj Α 4 A ^ ^ , , , 

φησι, μὴ κατὰ κενὸν πονήσει. διὰ δὲ τῶν πόνων ἀϑλήσας 

1 sch. 1a et b cum sch. O. X coniunxitA 8 ὄμβρον: ego | 
τότε] οὔτω Schroeder 4 lac. indicavi | ἄλλο corruptum — 5 ὅτι: 
ego 61.0m.C || &évéuov — χρῆσις om. DEO, inserto sch. Inscr. b 
(cfr. ad 342, 18) 7 ἔστι B: ὁ δὲ λόγος" ἔστι CcDEQ l φησὶν om. 
CEQ — 8 γένηται Q (cfr. A 2. 5) 9 καὶ ὅτε CE || γηπόνοις v 
(B legi nequit) 15 post γεωργοῦσι (sic AP?) hab. 24 καὶ ὧσ- 
ανεὶ --- 25 ἀρετήν A 18.19 εὐτυχείη Α'ΨῤΞβῬλιθ κενὸν πονήσει V 
(44): καιρὸν πονήσῃ À 20 ἀϑλήσας V: ἀσκήσας ἃ J τύχοι V: 
τύχη A. 24 .8q. cfr. ad 15 24 οἱ addidi 26 τις εὖ πράσσοι 
om. DEQ i εἰ — p. 844,1 ὕμνων bis hab. EQ 421 κατάκενον Q | 
πονήσει BE^QP^D'P: ποιήσει ἘΝ’ G^ ̂ " πριήσῃ Ἐπ᾿ 
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τοῦ ἀϑλήματος τῆς νίκης τύχοι, τούτῳ προσδεῖ τῶν ὕμνων᾽ 
οὗτοι γὰρ αὐτῷ ἀρχὴν ποιοῦνται τῶν ὕστερον ἐσομένων 

BCDEQ περὶ αὐτοῦ λόγων. afBEPQ^ 6. ἄλλως᾽ εἰ δέ τις πονήσας 
εὐτυχῆ πράσσοι καὶ νικήσει, τούτῳ οἱ ἡδεῖς οὗτοι ὕμνοι 
τῶν ὕστερον ἐπαίνων ἀρχὴ γίνονται καὶ πρόφασις᾽ ἀντὶ 
τοῦ oí ὕμνοι οὗτοι αἴτιοι γίνονται τοῦ καὶ αὖϑις μνημο- 

B(C)EQ νεύεσϑαι τοῦ νικηφόρου τὰ κατορϑώματα, | τῶν ὕστερον 

μετὰ ταῦτα λόγων ἤτοι ἐπαίνων μελλόντων λέγεσθαι τοῦ 
ὕμνου τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν πρόφασιν διδόντος. 6B idg^Q^ 

BDEQ 4. μελιγάρυες: ἐπειδὴ ἡδυτάτοις μέλεσιν ἐχρήσατο. 
BEQ g. ἄλλως᾽ μελιγάρυες ὕμνοι. φησὶ. τῶν ὑστέρων λόγων 

ἀρχή εἰσι. δι᾽ αὐτοὺς γὰρ καὶ οἵ ὕστεροι μνημονεύουσι τῶν 
προγενεστέρων. h. ἢ ταῖς ἀρεταῖς οἵ ὕμνοι συνηρμοσμένοι 
εἰσὶ τῶν ὑμνουμένων. iB 1E 

Α 5. τέλλεται: ἀντὶ τοῦ τἕέλλονται oí ὕμνοι" ἑνικὸν ἀντὶ 
πληϑυντικοῦ. 

Α 6a. καὶ πιστὸν ὅρκιον: σύνϑημα. ὁμολόγημα. δύ- 
ναταί τις ὀμόσαι νενικηκέναι τὸν ᾿4γησίδαμον ἀκούων τοῦ 
ὕμνου. b. ἄλλως: οἷ ὕμνοι πιστὸν δρκιόν εἰσι τῶν ἀρε- 
τῶν οὐ γὰρ ἀπολείπουσιν αὐτοὺ: οὐδέποτε συμπαρόντες, 
ἀεὶ δὲ μνείαν πορίξουσιν αὐτοῖς. 

BCDQ θα. καὶ πιστὸν ὕρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς: ot ὕμνοι. 
οὐ γὰρ ἀπολείπουσιν αὐτοὺς παρόντες, ἀλλ᾽ ἀεὶ μνείαν αὐὖ- 
τοῖς πορίξουσιν. πῦρ 

AEQ 1a. ἀφϑόνητος δ᾽ aivoc: ἀφϑόνητος ὁ ὕμνος ἐστὶν 
ἔπαινος καὶ ἀνάκειται τοῖς Ὀλυμπιονίκαις. 80 168 

1 προσδεῖται ὕμνων Q*v 2 αὐτῶν DE 2.8 ἐσ. περὶ 
αὐτοῦ DEO: πρὸς αὐτὸν καὶ περὶ αὐτοῦ ἐσ. Bv 8 ἄλλως] εἰ 
δὲ σὺν πόνῳ C id. add. E 4 εὐτυχῆ CDEGO: εὖ B || πράσσει 
€ Q^" b || νικήσοι Gv || ὕμνοι οὗτοι Bv 5 τῶν ἐσύστερον Bv || 
ἑπαίνων] τερμόνων r | &vrl — 6 γίνονται om. C 6 co? (alt.) om. 
E 8. μελλόντων om. Q | λέγεσϑαι] γενέσϑαι E 10 1. om. B || 
ἐπειδὴ δὲ Bv, om.11 ἄλλως 12 ἀρχαί Bv || γὰρ om. E || ὕστε- 
oov Q0 || μνημονεύουσι À (4c; malebat iam Beck): uvquovsvov- 
ταιν 18 προγενεστέρων B*(A): μεταγενεστέρων B'EQ — 22 1. B: 
πιστὸν ὅρκιον CDO || οἱ ὕμνοι CO: ἀντὶ τοῦ oi ὕμνοι Bv om. D 

25 sqq. sch. 7a et b trp. EÜ0 25 Ll. A: ἄλλως ΕῸ 25sq. 
ἀφϑ. — ἀνάκειται scripsi: ἀφϑ'. ὕμνος ἐστὶ καὶ Ex. ἀν. A. ὃ (om. 
0) v. ἀφϑ. ἐστιν ἔπ. καὶ &v. E 

10 

15 

20 

25 



10 

18 

25 
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b. &Alog' καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι ἀλλότριος τῶν διὰ φϑό- ABCDEQ 
vov ἐπιβουλευόντων ὁ ὕμνος ἐστίν εἰκόνι. μὲν γὰρ καὶ 
ἄγαλμα καϑέλοι ἄν τις διὰ φϑόνον, ὕμνον δ᾽ οὐκ ἂν ἀφα- 
νίσειεν. 150 

8, τὰ μὲν ἁμετέρα γλῶσσα: ταῦτα οὖν τὰ κατορ- B(C)DEQ 
ϑώματα καὶ τὰ ἐγκώμια τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ νενικηκότων καὶ 
ἡ ἡμετέρα γλῶσσα καὶ Μοῦσα περιέπειν καὶ ἀνυμνεῖν βού- 
λεται. 

9. γλῶσσα ποιμαίνειν ϑέλει: προστατεῖν, φησὶν, 1) A 
γλῶσσά μου τῶν Ὀλυμπιονικῶν ϑέλει καὶ κατορϑοῦν καὶ 
ἀνυμνεῖν τὰ κατορϑώματα τῶν νικησάντων. 

108. ἐκ ϑεοῦ ἀνήρ: καὶ ἡμεῖς, φησι, καὶ οἵ ὕμνοι A 
καὶ οἵ ἐγκωμιάζοντες τῆς τῶν ϑεῶν ἐπινοίας δεόμεϑα. 

10}. ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἀνήρ: κατὰ δὲ βούλησιν δαιμονίου BCDEQ 
ἴσως καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ σοφὸς διαπαντὸς ἀνϑεῖ ταῖς γνώ- 
ucig. 6. ἀπὸ γὰρ ϑείας μοίρας μουσικός τις καὶ ἔξοχος 
λάμπει ὁμοίως ὥσπερ καὶ Gv νενίκηκας. τοῦτο δὲ πρὸς τὰ 
ἴδια ἐγκώμια κατασχευάζει, λέγων ξαυτὸν διαπαντὸς σοφῶς 
φράζειν. 

11. ἴσϑι νῦν ᾿Δρχεστράτου παῖ: ἴσϑι δὴ οὖν καὶ BDEQ 
γίνωσπε, ὦ ᾿Δγησίδαμε, ὅτι τῆς σῆς πυγμῆς ἕνεκεν τὸν κόσ- 
μον τὸν διὰ τοῦ στεφάνου κελαδήσω. λέγει δὲ. τὸν ὕμνον 
ἀναβοήσω τῆς καλλιστεφάνου ἐλαίας. 14DEQ 

13a. κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ: τὸν ὕμνον λέγει. CDEQ 
13b. ἐλαίας: λείπει τὸ δεξάμενον. A 

€. παρεῖται δέ τι εἰς τὸ τοῦ λόγου πλῆρες᾽ πληρωϑείη ABCDEQ 

1 ἄλλως Α: om. B ἀφϑόνητος (-ατος E) δ᾽ αἶνος (C)DEO || 
ἀλλότριον AC! 2 εἰκόνα CDEO: εἰκόνας Βν sixóc(?) A" || yo 
om. E 3 ἄγαλμα À: ἀγαλματα V || διὰ φϑόνον om. E || δ᾽ οὐκ 
scripsi: οὐκ Α δὲ ῥηϑέντα ovx V || ἂν (a1t.) A: ἄν τιον 3.4 ἀφα- 
viGOL S. -69 V 5l om. DÜü 6 xoi (alt.) om. € 9 προ- 
στατεῖν ego: προστάττει 10 κατορϑοῦν]) ft. περιέπειν 13 ft. 
ἐγκωμιαξζόμενοι. 14 δαίμονος ἃ Ὁ 15 τῷ αὐτῷ Hartung: 
αὐτῷ τῷ codd.; unde ὁμοίως in textu fuisse cj. Leutsch (Gótt. 
gel. Anz. 1861, p. 1549), praeeunte Hartungio (ὁμῶς) 17 ὁμοίως 
— νενίκηκας om. D || ὁμοίως: ὥσπερ δὲ cv E; ὁμοίως ut 1. rubr. 
subd. € 18 ἐγκώμια om. DO | σοφὸν E 20 l. om. D || παῖ 
om. E| δὴ om. D 21 or: om. ἃ || £vexs EQ 21.22 κόσμῳ E 

26 παρεῖται δέ τι V: παραπήζει A** -παίξζει AP^ 
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δ᾽ ἂν oUrtog' χρυσέας ἐλαίας κόσμον σε δεξάμενον κελαδήσω 
τοὺς ᾿ἘΕπιξεφυρίους “Ποκροὺς φροντίδος ἀξιῶν διὰ σέ. 1608 15Q 

ADEQ 148. κόσμον ἁδυμελῆ κελαδήσω: κελαδήσω τὸν 
ὕμνον σου τῆς νίκης τῶν Ἐπιξεφυρίων "dLoxoüyv φροντίδα 

A ποιούμενος καὶ μνήμην. b. ἔϑνη δὲ γ΄ “οκρῶν᾽ “Ἵοκροὶ 
of Ἐπιξεφύριοι of ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ᾽ 4loxgoi Ὀζόλαι of ἐν τῇ 
Aivoie “οκροὶ oí Ἐπικνημίδιοι of ἐν τῇ Εὐβοίᾳ" ῦϑεν 
Alag ὃ Ὀιλέως ὑπῆρχε καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε τὴν τοῦ 

BC(DEQ “οκροῦ. ^ c. γένη δὲ καὶ ἔϑνη τῶν “οκρῶν εἰσι τρία, 
᾿Επιξεφύριοι, Ὀξόλαι, Ἐπικνημίδιοι. τούτων οἱ μὲν ᾿Ἐπιζε- 
φύριοί εἰσιν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, οἱ δὲ Ὀζόλαι πρὸς τῇ Αἰἴτω- 
λίᾳ, of δ᾽ Ἐπικνημίδιοι πρὸς τῇ Εὐβοίᾳ, ὅϑεν Αἴας ὁ 
Ὀιλέως. isDEQ 

A 15a. ἀλέγων: ὑμνῶν. καὶ ᾿Δλκαῖος (fr. 58; sed po- 
tius Alem. 23, 2) οὐκ ἐγὼ “ύκον ἐν Μούσαις ἀλέγω. παρὰ 
τὸ ἀλέγειν καὶ φροντίδα ποιεῖν. Ὁ. ὁ δὲ λόγος οὗτος" τὴν 
"Emifepvoíov γενεὰν ὑμνῶν ὅπου συγκωμάξονται μέν σὲ 
ἐγγυήσομαι ἀφίξεσϑαι εἰς στρατὸν μήτε ἄξενον μήτε καλῶν 
ἄπειρον. 19 

EQ — 15c. ἀλέγων: ἐν φροντίδι ἔχων. μεμνημένος. ἀνυμ- 
νῶν. 88Ε 

A 16a. ἔνϑα συγκωμάξατ᾽᾽ ἐγγυάσομαι: ἐκεῖ δὲ ovy- 
χορεύσατε, ὦ Μοῦσαι ἐγγυῶμαι γὰρ ὑμῖν μηδαμῶς τὸν 

ὅ sch. A B 527 

1 cs κόσμον δεχόμενον V 2 Λοκροὺς qo. &. C: λόγους 
qo. &. A go. &. Λοκροὺς ΒΌΕΘ 9.1 V (κόσμον om. D): Ze- 
φυρίων Λοκρῶν A 8.4 κελαδήσω δὲ τ. κόσμον τῆς ν. σου γ 
4 ᾽Επιξ. om. V 5 ποιουμένων E 6 ὀξόλαιοι οἱ | iv] πρὸς 
Schroeder; item 1 Αἰτωλίᾳ V:'lhoàig A 8 ὁ Ὀιλέως Y: Ὀι- 
λέως A** ὁ ᾿Ιλέως A9 9. δὲ καὶ ἔϑνη τῶν CDEO: y&o Bv 
10 ioo D ὀξόλαι E 11 εἰσιν C(D)EQ: εἰσι Λοκροὶ Bv || 
ὀξόλαι E || πρὸς τῇ! ἐν C (D) 12 Εὐβοίᾳ C (D)Q: εὐβοίδι. ΒΕ 

19.13 Αἴας ὁ ᾽Ϊολ. E Αἴας Ou. Ὁ ὁ Αἴας ὁ Δ. DO ὁ "Ioà. 
Αἴας B (ft. rectius) 16 Μύκαισον ἐν καμοῦσιν Ale 
17 συγκωμάξονται αἱ Μοῦσαν Mommsen suppl. p. 153; id. ὑμᾶς 
vel αὐτὸν v. αὐτὴν excidisse cj. Potius συγκωμάξετε ὦ Μοῦσαι 

18 ἐγγυήσωμαι: Mommsen ibid. || ἀφανίξεσθαι: id. ibid. 
23 ἡμῖν: b 
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στρατὸν αὐτῶν καὶ τὸν δῆμον κακόξενον εἶναι καὶ μὴ χαί- 
Qovro μουσικῇ. 30 

16b. ἔνϑα συγκωμάξατε: ἐν ταύτῃ τῇ “Μοκρίδι τῶν BCDEQ 
Ἐπιξεφυρίων συγκωμάσατε καὶ συγχορεύσατε, ὦ Μοῦσαι ἐγ- 

5 γυήσομαι δὲ ἀφίέξεσϑαι ὑμᾶς πρὸς στρατὸν μὴ ἄξενον μηδὲ 
καλῶν ἄπειρον, ἀλλὰ πάντων καλῶν πεπειραμένον. 1.8 — DEQ 

17. φυγόξενον: φυγαδεύοντα τοὺς ξένους. κακόξενον. B 

19a. ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχμητὰν ἀφίξεσϑαιτᾳ 
τουτέστιν εἰς ἄκρον ἐληλυϑότα σοφίας. 16 

10 — 19b. ἀκρόσοφον: τὸν ἐπ᾽ ἄκρον ἰόντα σοφίας. 308 8C 
19c. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ: τὸ y&o BCDEQ 

ἦϑος τὸ ἐκ τῆς φύσεως οὐκ ἂν μεταβάλοι οὔτε ἡ δολία 
ἀλώπηξ οὔτε οἵ φοβεροὶ λέοντες. τοῦτο δὲ ὡς φύσει ὄντας 
αὐτοὺς πρὸς ἀρετὴν ἐπιτηδείους καὶ οὐχ οἷόν τε μεταβλη- 

15 ϑῆναι αὐτούς. διὰ τοῦτο ovv, φήσι; καὶ ἐγγυῶμαι αὐτούς. 
d. ἄλλως" τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ: τού- 

τοις ὑπακουστέον ὕτι οὐδὲ of 4loxgoi τὸ συγγενικὸν μετ- 
ἔβαλον, ἀλλ᾽ (εἰσὶν) ὦ ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς αἰχμηταὶ τῶν προδεδηλω- 
μένων ἀρετῶν μετέχοντες ἐκ φύσεως. e. ὥσπερ οὖν ὃ λέων 
οὐ μεταβάλλει τὸ γενναῖον οὔτε ἡ ἀλώπηξ τὸ σοφὸν, οὕτως 
οὐδὲ οἵ “οκροὶ τὸ ἔμφυτον ἦϑος μεταβάλλονται. 118 

20a. οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ: πανοῦργον ξῷον ἡ ἀλώ- A 
πηξ᾽ 0 δὲ λέων δυναμικώτεοος᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἀλλάξει τὸ ἦϑος 
τὸ ἔμφυτον. 

95 20b. αἴϑων ἀλώπηξ: διάπυρος. οὁ. δολία τῇ δια- B(C)Q 
νοίᾳβ. ἃ. ἡ αἴϑων, παρόσον λαμπουρὶς καλεῖται. 

2 e 

258 Ap. soph. 13, 27. Hesych. EM 32,33. Zon. 68 

1 καὶ (pr.) ego: ἢ 811 ἔνϑα συγκόμαξά τ᾽ ἐγκυάσομαι E 
ταύτῃ ΒΟ: ταύτῃ οὖν DEO | τῶν om. EQ ὅ ἀξενον CDEGO: 
ἄξενον ἤτοι κακόξενον Bv | μήτε Beck. 6 ἄπειρον Β: ἀπείρατον 
0Ε6 ἀπείρητονὈ 8 &xoo σοφὸν A [1ὐτῆς σοφίας Ὁ 11 οὔτ᾽ 
αἴ. ἀλ. om. CDEQ 12 ἐκ τῆς φύσεως] τῆς ἐκφράσεως EK** 
οὔτε] οὕτως E: ^012.138 ἡ διάπυρος ἀλ. C, add. frust. sch. 20b 
13 οὔτε] vo! E 15 αὐτούς om. h 161. om. B 16.17 τούτοις 
om.D 17 συγγ. τὴν ἀνδρείαν μετ. Ὁ 18 supplevi ex A (sch. 21) 
τῶν — 19 φύσεως om. Ὁ 20 οὔτε BD: οὕτως E ovó(2) CGQb 
21 o$0(i) BC: οὔτε DEO || ἦϑος BO: ἔϑος E πῶς D om. C {|μετα- 
βάλλουσι C 2385α. de C cfr. ad 12.13 26 xoà. ἡ ἀλώπηξ θ 
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A 21. οὐδ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες: καὶ τούτοις ὑπακουστέον 
ὅτι οὐδὲ of “οκροὶ τὸ συγγενικὸν μεταβεβλήκασιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν 
ὃν τρόπον ἐξ ἀρχῆς αἰχμηταὶ καὶ τῶν προδεδηλωμένων 
ἀρετῶν μετέχοντες ἐκ φύσεως καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς [of] τοιοῦτοι. 

DPQ τέλος τόκου. 

Scholia in Olympioniearum earmen XII. 

AC ἘἘργοτέλει ἹἹμεραίῳ δολιχεῖ καὶ Ἴσϑμια καὶ Πύϑια. 
BDEFQ Ἐργοτέλει ᾿Ἱμεραίῳ δολιχοδρόμῳ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια, νική- 

σαντι τὴν of Ὀλυμπιάδα. sch. inscr. B 
BDEQ Τοῦ ιβ΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων 9ϑ΄. 

τὸ α΄ ἰαμβέλεγος λειπούσης τῆς πρώτης συλλαβῆς [ἢ τοῦ 
τέλους μετακειμένου ἐπὶ τὴν ἀρχήν] τὸ β΄ ἐπιχοριαμ- 
βικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ προσοδιακὸν δίμετρον 
ἀχατάληχτον. τὸ δ΄ τροχαϊκὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ὅμοιον 
τῷ (Archil. fr. 99) Ζεῦ πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην. 

4 ^ , PI , , , 9 , 

τὸ € Πινδαρικὸν £x Στησιχορείου τρίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ς΄ ἰαμβέλεγος τοῦ τέλους ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μετακειμένου. 

' , , * , 3 P/ Ld τὸ ζ΄ Εὐριπίδειον. τὸ ἡ προσοδιακὺν δίμετρον ὑπερ- 
, M , , , 

κατάληχτον. τὸ 9 Εὐριπίδειον. 
δ ' 1 [4 , ' 4 w9 , ' , 
y δὲ ἐπῳδὸς κώλων v. τὸ « ἐγκωμιολογικόν. τὸ D 

δαχτυλικὸν τρίμετρον καταληκχτικόν. τὸ γ΄ Εὐριπίδειον. 

4 μετέχον A*' || οἱ seclusi 6 ᾿Εργοτελεῖ etc. ubique A || 
καὶ "I. καὶ II. om. C ? 'Eoyoré£Ag B! 7.8 νικήσαντι -- Ὀλυμ- 
πιάδα om. DO 8 τὴν om. B || ae F'(ras.) πη΄ Ε΄. Cfr. pap. 
Oxyrh. CCXXII, 1, 22 | Ὀλυμπιάδ(α) B — 10.11 delevi (ignorare 
vid. Tzetzes) 11 κατακειμένου (v (corr. Beck) 12 zoocoó.| 
&voxAóuevoy zo. D || προσοδικὸν B ubique, E passim 18 κατα- 
Anxtvxóv | ἀκατάληκτον DE || ὅμοιον --- 14 ἐδαισάμην om. D 
13 ὅμοιον B: ὁμοίως E lac. ἃ 14 τῷ] τὸ 0 | Ζεῦ EQ: ὦ Ζεῦ 
B | ἐδαισάμαν E 1 Στησιχορείου ego (Tzetzes, Tricl.): Στη- 
σιχόρου 16 κειμένου Ὁ. 17.18 καταληκτικόν Β΄. 19 ἡ δὲ 
ΕΟ: ἡ Br καὶ τ Ὁ | éxoóz 906 } 11 η΄ E 20 ἀκατάληκτον 
Q Tzetzes Tricl, item Bec 

a-— 

- 

0 

5 
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τὸ ó ἀναπαιστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ε΄ προσο- 
διακὸν καὶ συλλαβή. κὸ g τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ ζ΄ ἰαμβέλεγος τῆς πρώτης ἀφῃρημένης [ἢ τοῦ 
τέλους μετακειμένου] τὸ Uu Πινδαρικὸν ἀπὺ Στησιχορείου. 

τὸ 9' Στησιχόρειον. τὸ «(( τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
Àyxvov. iB 

, , N , 

Inscr. ἃ. EgyoréAe:: Ὀλυμπιάδα μὲν ἐνίκησεν of καὶ 
τὴν ἑξῆς o9', Πυϑιάδω δὲ κε΄ καὶ Ἴσϑμια ὁμοίως. αὐτὸς 
δὲ 0 ᾿Ερ)οτέλης ἦν μὲν τὸ γένος Κρὴς Κρώσιος" φυγα- s 9; MC MEM URB OQEROS qx ORE» 9588 Ὁ. 

ν 1 d! EA E ἊΣ E] , , AY 

δευϑεὶς δὲ ἐντεῦϑεν ἀπῆλθεν εἰς ᾿μέραν πόλιν τῆς Zx- ς ] S. AEQ is 
, E t 7 e λίας, ἐξ ἧς ἣν ὃ Στησίχορος ὃ usÀomoi0g, καὶ πολίτης γρα- 

' , - » NON * - 2" 9 

φεὶς ἐνταῦϑα ϑλησεν. διὰ δὲ τοῦ προοιμίου εὐχεται ἀεὶ 
τὴν Ἱμέραν ἐλευϑέραν εἶναι καὶ ἀνυπότακτον ἄλλοις. φανε- 
góv δὲ (ὅτι καὶ διὰ τοῦτο τὴν Τύχην προσαγορεύει | καὶ] 

*, -ν e ^ - 

Διὸς ἐλευϑερίου παῖδα. ἣν xol παρακαλεῖ ἀμφιπολεῖν τὴν 
“᾿μέραν. 

Inscr. b. ᾿Εργοτέλης Kor: μὲν ἦν τῷ γένει πόλεως BCDEQ 
Kvoccob, ὃς ἠγωνίσατο ἑβδομηκοστὴν ἑβδόμην Ὀλυμπιάδα 

i] ^ n" ^V h M , , , PO 

καὶ τὴν ἑξῆς Πυϑιάδα εἰκοστὴν ἐννάτην. στασιαζομένη: δὲ 
τῆς πόλεως φυγὰς εἰς Ἱμέραν πόλιν Σικελιωτικὴν Cms, 
καὶ καταλαβὼν πάλιν τὰ ἐν Σικελίᾳ πράγματα στασιαξόμενα 
πρὸς Γέλωνος καὶ ᾿ἱΙέρωνος. ἐκδεξάμενος εἰρήνην ἐνίκησε. 
---- 

1.2 προσοδιακὸν] zo. δίμετρον Pauw 3.4 seclusi; igno- 
rat Tzetzes 4 παρακειμένου D | «q] o E || Στησιχορείου 
Tzetzes (Tricl): Στησιχόρου 8 o9/| κϑ' {Πυϑιάδαν b om 
Mommsen suppl. p. 155. Sed Ergotelem Ol. 78 non vicisse 
constat ex Pap. Oxyrh. CCXXII; ut de loco emendando 
desperand. vid. o9' ex κϑ' ortum vid. | κε΄ A: (xoei» κε΄ b 
x9' Mommsen ibid. 9 Koijg A»* 12 ἠϑέλη(σεν): b || evxe- 
σϑαί: b 14 suppl. 9 [[|Πππροσαγορεύειν: Ὁ | xci del ἢ 
15 ἀμφίπυλιν: h 17 — p. 350,2 cfr. Thom. p. 376,21 
17 l. nullum 8D: λίσσομαι C λίσσομαι (ψὲ λίσσομαι Ὁ ϑελίσσο- 
μαι P) παῖ Ζηνὸς ἐλευϑερίου EPO || ̓ Εργο ο{{τέλη E (ras.) | Κοη- 
τικὸς Ὁ 18 Κνώσσης E — 19 δὲ post Πυϑιάδα add. Mommsen 
suppl. p. 155; id. εἰκοστὴν {πέμπτην καὶ εἰκοστὴν ἐννάτην | 
στασιαζομένου E|| δὲ om. BEv 2720 Σικελικὴν E^ 21 πάλιν 
BCDO: πόλιν Ev om. Beck 22 γενομένης καὶ ἐκδεξαμένης- 
εἰρήνης U (ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο Thom.); an ἐκδεξαμένης εἰρήνης, 
cl. sch. O. IT, 34b. 39b? 
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διὸ πρὸς τὴν Εἰρήνην ἀποτείνεται iv τῷ προοιμίῳ ὡς αἱ- 
τίαν γενομένην τῷ νικηφόρῳ τῆς νίκης. ὁ. '"Iuígav δὲ 
νῦν τὴν πόλιν αὐτὴν λέγει" ἔστι δὲ καὶ ποταμός. ἐκ ταύ- 
της δὲ τῆς Ἱμέρας καὶ Στησίχορος ὁ μελοποιός. ἃ. ἦν 
δὲ ὁ Ἐργοτέλης υἱὸς Φιλάνορος καὶ ἐπολιτογραφήϑη ἐν- 
ταῦϑα. metr. B 

A la. “ίσσομαι παῖ Ζηνός: καταλυϑέντων τῶν περὶ 
Ἱέρωνα ἀϑλήσας ἤδη ἐνίκησεν" 09:v τὸν ἐλευϑέριον Δία .... 
ὡς τῶν Σικελιωτῶν κατελευϑερωϑέντων τῆς τυραννίδος. 

BCDEQ 10. Ζ“έσσομαι παῖ Ζηνὸς ἐλευϑερίου: τὴν Εἰρή- 
viv ἐλευϑερίου Διὸς ὑποτίέϑεται ϑυγατέρα διὰ τὴν ἐνοῦσαν 
Toig εἰρηνεύουσιν ἐλευϑερίαν. ^ c. ἔστε δὲ ὡς τὸ (Hom. 
A 81)" Χρύσην ἀμφιβέβηκας. ἃ. ἱκετεύω οὖν σε. ὦ τοῦ 
ἐλευϑερίου Διὸς παῖ Τύχη σώτειρα, περὶ τῆς μεγαλοσϑενοῦς 

EHQ πόλεως τῆς Ἱμέρας καλουμένης. 68. [ἔστι δὲ] ἹἹμέρα πόλις 
B Σικελίας. ἀμφιπόλει δὲ, περιπόλει. σῶξε. f. εὔχεται δὲ 
μὴ ὑποταγῆναι τὴν Ἱμέραν μηδενί. 

EQ 4a. τίν: σοί Δωρικῶς. 
BEQ 4b. viv γὰρ ἐν πόντῳ: διὰ σὲ γὰρ xoi νῆες ἐν τῇ 

ϑαλάσσῃ ἰϑύνονται. 5B ὁ. ἢ ὑπὸ σοῦ. d. διὰ τὴν τύ- 
χὴν φησὶ καὶ τὰς ἐν ἀνθρώποις ἐλπίδας ἐκκλείεσϑαι. 18 

A 4e. ϑοαὶ νᾶες: ἐπεὶ καὶ ab νῆες τύχῃ τινὶ κινοῦνται. 
ὁμοίως δὲ καὶ αἱ δημηγορίαι γίνονται. 

BCDEQ ὅδ. λαιψηροὶ πόλεμοι: κοῦφοι καὶ ἀνόητοι διὰ 
τὸ ἀνοήτος ποιεῖν ὁρμᾶν τοὺς μαχομένους. b. ἤτοι ὅτι 

24 Lex. Bachm. 381,11. Phot. λαιψηρόν. 

3 νῦν om. BN || τὴν om. CDN 8 ὕὅϑεν (λέγει b || lac. 
indicavi 9 ὡς Α: ἐπὶ b 10 sqq. cfr. Lehrs p. 118 sqq. 
10 λίσσομαι om. CDEO 13 Χρύσην δ᾽ Ε 13.14 τοῦ ἐλ. 4. 
παῖ T. ΟὈ (0): τοῦ ἐλ. 4. T. παῖ E τοῦ zl. τοῦ ἐλ. παῖ T. Bv 
14 Τύχα v || σώτειρα] σώτειρα σώζουσα Bv 1 ἔστι δὲ om. E; 
seclusi 16 ἀμφὶ πόλιν δὲ περισώξει πόλιν E || σῶξε v: σώξει 

19 l. om. EQ || γὰρ] γάρ φησι Bv 20 ἢ ὑπὸ co? om. Bv 
20.21 τύχην οὖν φησι Βν 21 ἐκλύεσθαι Ε 22 (ἐντύχῃ b 
24 λαιψηροί τε πόλεμοι" τουτέστι Bv 25 ποιεῖν BO: ποι- 

tiv καὶ CDE || post ὁρμᾶν add. ἐν τῶ πολέμω CD; id. post μαχο- 
μένους add. Qv 

10 

- 
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ὀξέως ἡ ὀργὴ διανίσταται τῶν ἀνθρώπων, ἐξ ἧς ὁ πόλε- 
μος. 88 

6. αἴ γε μὲν ἀνδρῶν: ὃ ἂν τις ἐλπίξζῃ,. οὐκ εὐθέως A 
ἀποβαίνει. οὐδὲ εὐθυποροῦσιν αἱ ἐλπίδες. ἀλλὰ ποτὲ μὲν 

5 εἰς ὕψος φέρεται τὰ προσδοκώμενα ὡς τελευτηϑησόμενα, 
ὁτὲ δὲ ῥίπτεται καὶ ταπεινοῦται. 

1a. πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ κάτω: πεπλανημένως. ^ CDEQ 
b. διὰ σὲ οὖν, ὦ Τύχη. πάντα γίνονται. αἵ γοῦν τῶν &v- BCDEQ 
ϑρώπων ἐλπίδες πολλάκις ἀντιστρόφῳ τῇ προσδοκίᾳ χρησά- 

10 μεναι μάτην διεξῆλθον καὶ περισσῶς ἠλπίσϑησαν. 108 
8. ψευδῆ μεταμώνια τάμνοισαι: τὰ ψευδῆ μετα- ABCDEQ 

μώνια εἶπεν ἀντὶ τοῦ μετέωρα αἰρόμενα. τὸ δὲ τάμνοισαι 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν νεῶν εἴληπται. | ὥσπερ γὰρ αἱ νῆες vQé- A 
χουσιν, οὕτως καὶ αἵ τῶν ἀνθρώπων ἐλπίδες ἀνὰ πολλὰ 
πράγματα φέρονται καὶ κυλίονται τοῖς πονήμασι, καὶ οὐδὲν 
ὧν ὠήϑησαν ἀληϑὲς εὑρίσκουσι. τοῦτο δὲ πρὸς τὸν ὑμνού- 
μενον, ἐπεὶ φυγὰς γενόμενος καὶ νομίσας δυστυχεῖν ἐνίκησε 
παρὰ προσδοκίαν. 4B 

10a. σύμβολον: σύμβολον ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως. ACDEQ 
230 b. συμβόλους δὲ λέγομεν πταρμοὺς ἢ φήμας ἢ ἀπαντήσεις. 

ὡς ᾿Δρχίλοχος (fr. 44)" μετέρχομαί σε σύμβολον ποιούμενος. 

σ' 1 

19 Eust. Il. 806,14. Phot. ξύμβολον. Suid. σύμβολον. 

1 τῶν ἀνϑρ. διανίσταται Βν τῶν &v9o. διαν. τῶν ἀνϑρ. C 
8 ἀνδρῶν] prius v ex corr. | ἐλπίξῃ ego: ἐλπίξει Α -ζοι b 
5 προσδοκώμενα b: δοκώμενα 7 πεπλανημένα NP?Q 

8 οὖν om. CO | ὦ om. E 9.10 χρησάμενοι E 10 ναύτην E! | 
ἠλπίσϑη E! 11 l om. B ψευδῆ om. A || τάμνοισαι ego: τάμνοι 
A om. V || à — 12 εἶπεν] μάταια ψευδῇ ἀνεμώ(λια) τινὰ ἄττα 
(ex corr. καὶ D 11 τὰ ψευδῆ ACEQ: ψευδῆ δὲ Bv 12 post 
εἶπεν add. διὰ τὸ, sed del. B || μετέωρα V: ψευδῆ μετέωρα A |. 
«ip. À: καὶ «ig. V | τάμνοισαι À: τάμνουσαι CDEO τέμνουσαι Bv 

13 νεῶν ACDO: νηῶν BE || εἴρηται Q 14 τῶν] τῶν ἐλ- 
πίδων Α; corr. b 15 πονήμασι scripsi: ποιήμασι À; τοῖς 
ποιήμασι del. b; τοῖς πήμασι cj. id. 18 παρ᾽ ἁπροσδογχίαν 
19 alterum σύμβολον om. V 20 συμβούλους A J| δὲ A: γὰρ V | 

L] "A οἱ , ' "^ ᾽ὔ , 

π(τ)ηαρμοὺς V: ἣ ἄρ A || φήμας A: φωνὰς ἡ φήμας Υ 21 σύμβ. 
ποι. om. A || ποιοῦμαι ἢ ποιουμένη Bv (cfr. ad 10d); probat ἢ, 
Cererem loqui ratus 
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3 , 9 “ 

BCEQ 10c. σύμβολον δ᾽ οὔπω τις ἐπιχϑονίων πιστόν: 
τοιγαροῦν, φησιν, οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων τεκμήριον ἢ ση- 

- , , ' EA 2 

μεῖον δυνάμενον πιστώσασϑαι περὶ τῶν ἐλπιζομένων πράξεων 
εὕρατο παρὰ O:00, ὅτι πάντως ἐκβήσεται κατὰ τόνδε τὸν 

BCDEQ τρόπον ὡρισμένως. ἀ. ἄλλως᾽ οὐδεὶς ἀνθρώπων πράξεως 
μελλούσης ἔσεσϑαι πιστὸν εὗρε παρὰ ϑεῶν σημεῖον. Φιλό- 
χορος δὲ (FHG I 416) τὰς ἐκ φήμης μαντείας, τουτέστι κλη- 

BCEQ δόνας καὶ πταρμοὺς σύμβολόν φησι λέγεσθαι"  χρήσασϑαι 
ὁὲ αὐτοῖς πρώτην Δήμητραν. 1458 

A 10e. οὔπω τις ἐπιχϑονίων: οὐδεὶς ἀνθρώπων περὶ 
πράξεως μελλούσης ἔσεσϑαι πιστὸν εὗρε παρὰ ϑεοῦ σημεῖον 
ἢ τεκμήριον ὅτι πάντως ἐκβήσεται κατὰ πάντα τρόπον ὡρισ- 
μένως εἰπεῖν. 

A 13. τετύφλωνται φραδαί: ἀπροόρατοί εἶσιν af γνώ- 
σεις καὶ ἀφανεῖς αἱ ἀποβάσεις. 

BCcDEQ 148. ἔπεσεν ἔμπαλιν μὲν τέρψιος: τὰ ἐναντία τῇ 
τέρψει, τουτέστι τὰ ἀηδῆ. 14*B b. χαὶ γὰρ τοῖς ἕτερα 
τῆς γνώμης προσδοκῶσι τὰ ἐναντία συνέβη. τὸ δὲ ἔπεσεν 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κύβων. c. of μὲν γὰρ τὰ ἐναντία ἢ 
ὡς προσεδόκησαν καὶ μετεῖχον τέρψεως εὕραντο οἵ δὲ ya- 
λεπαῖς καὶ δειναῖς πραγμάτων ξάλαις περιτυχόντες μέγιστον 
ἀγαϑὸν αἰφνιδίως μετηλλάξαντο τοῦ προσδοκωμένου κακοῦ. 
πάντων δὲ τῶν προειρημένων ὁ σκοπὸς τὴν ἀναφορὰν εἰς 

6 sch. Arist. av. 721. Hesych. Suid., Phot. ξυμβόλους. 

1 l. B et (praem. ἄλλως. 0m. πιστόν) E: ἄλλως ἃ ἄλλως ἤτοι C 
2 ἢ B (A12): ὅ ἐστι CEQ 4 ϑεοῦ B (A ibid): ϑεῶν CEQ 
6 σῆμα ü 6.7 Φιλόχορος BCO: φιλήχου D φιλόχου Ε 

8 πταρμοὺς σα παρμοὺς Dt: πταρμοὺς ἢ φωνὰς ἢ φήμας ἢ 
ἀπαντήσεις Bv (cfr. 108) || σύμβολά v || λέγεσϑαι" ὡς Ἀρχίλοχος᾽ 
μετέρχομαί σε σύμβολον ποιουμένη Βν (efr. 102) 9 πρώτην 
B: πρῶτον 11 ϑεῶ || enu(siov) A: σῆμα b — 12.13 ὡρισμέν(ως) 

18 εἰπεῖν del? 16 ἄλλως 1. praem. Bv | ἔπεσεν om. BCDv| 
post τέρψιος add. τουτέστι Bv 17 τουτέστι] ἤτοι Bv || sch. 14b 
πολλὰ δ᾽ ἀνϑρώποις παρὰ γνώμην (ev? B) ἔπεσε pro l. praem. 
Bv 18 τῇ γνώμῃ CU. An ἐσϑλὰ τῇ γνώμῃ scrib? 119 xv- 
Bov| κώμων E 20 ἐπροσεδόκησαν E 9292 μετηλλάξαντο BE: 
ἀντηλλάξαντο CDO || προσδοκουμένου Ev 

μι 

15 

20 
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τὸν ᾿ἘΕργοτέλη ἔχει, ἐπειδὴ προσδοκήσας ἐκ τοῦ κατὰ Κρήτην 
πολέμου καὶ τῆς φυγῆς ἀδέξια τὰ μέλλοντα δι᾽ εὐτυχίαν 
πολλὴν ὕστερον δόξαν ἐκτήσατο. iB ἀ. ἄλλως᾽ τὰ ἐναν- EQ 
τία τῇ τέρψει, τουτέστι τὰ ἄδηλα καὶ ἀφανῆ ἀηδῆ. 

se. ἄλλως᾽ ἔνιοι δὲ ἐν ζάλαις καὶ πραγμάτων χειμῶσι γενό- BCEQ 
μενοι ἐν μικρῷ χρόνῳ μετήμειψαν καὶ μετήλλαξαν εἰς βαϑὺ 
καὶ μέγα ἀγαϑὸν παραγενόμενοι. 

168. ἀντικύρσαντες: ἀντὶ τοῦ ἐντυχόντες ζάλαις καὶ A 
τρικυμίαις. Ὁ. ἔνιοι ἐν ζάλαις περιπεσόντες πραγμάτων 

10 καὶ χειμῶσιν ἐκομίσαντο ἐν μικρῷ χρόνῳ ἀντὶ τοῦ πήματος 
βαϑὺ ἀγαϑόν. ταύτην δὲ τὴν γνώμην λέγει πολλάκις ὃ 
Πίνδαρος, ὅτι παρὰ μὲν εὐτυχίαν κακὸν ἐμβαίνειν εἴωϑε, 
παρὰ δὲ δυστυχίαν ἀγαϑόν. καὶ γὰρ ὁ ᾿Ἐργοτέλης φυγα- 
δευϑεὶς καὶ ἐπὶ ἦϑλον ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν. 

15 17. πήμᾳτος ἐν μικρῷ: λείπει ἡ ἀντί, ἵν᾽ ἢ ἀντὶ BEQ 
πήματος. τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὸν ᾿Εργοτέλη᾽ | καὶ γὰρ οὗτος BDEQ 
ἐκ πημάτων τῶν περὶ τὴν ἀπόπτωσιν ἀγαϑὸν ἔσχε τὴν νίκην. 

19. υἱὲ Φιλάνορος: ὁ λόγος πρὸς τὸν 'EoyotéAq υἱὸν A 
ὄντα Φιλάνορος. λέγει δὲ, προδεδηλωκὼς {περὶ τῶν συμ- 

90 φορῶν ὅτι φιλεῖ μεταπίπτειν ἐξ ἀγαϑῶν μὲν κακὰ, ἐκ κακῶν 
δὲ ἀγαϑὰ, ὅτι καὶ ᾿Ἐργοτέλης εἰ μὴ ἐφυγαδεύϑη, οὐκ ἂν 
ἠγωνίσατο. 

20a. ἅτ᾽ ἀλέκτωρ: τὸν ἀλεκτρυόνα παρέλαβε διὰ (r0) A 
τὰς τῶν ἀλεκτρυόνων μάχας [καὶ] κατοικιδίας γίνεσϑαι καὶ 

35 μηδὲν ἄξιον λόγου (δρᾶν δημοσία. 

1 τὸν ᾿Εργοτέλη B: τὸν ᾿Εργοτέλην Ὁ (0“Ῥ) τὸ ἔργον τέλος E || 
ἔσχεν CD 8 .ἐκτίσατο v (corr. Beck) 4 καὶ ἀφανῆ scripsi: x«t 
ἀφ. καὶ ἃ om. E ὅ ἄλλως om. B || ξάλῃ Bv || χειμῶσι T 
Bv 5.6 γενόμενα Ε 6 ἐςΒ 7 καὶ μέγα ἀγαϑὸν B (cfr. A 
16b): ἐσθλὸν (ἐσλὸν E) ἀντὶ vo? μέγα (C)EQ || παραγενόμενον E 

8 ἐντυχόντες b: ἔτυχον 9.10 καὶ πραγμ. Schroeder (V) 
10 γειμῶσιν ἐκομίσαντο scripsi: χειμῶσι νενομισμέν(οι) 14 ἐπὶ 
Α: ἔπειτα ὃ. καὶ ἐπὶ ἄϑλον corrupta vid. — 15 l. om., δὲ post 
λείπει add. B || ἕν᾿ ἡ ἀντὶ B: ἀντὶ Q om. E 16 πημάτων E || 
τὸν ̓ ᾿Ἐργοτελῆ B: τὸν ᾿Εργοτέλην Qv τὸ ἐργοτέλ(ος) E^ 10.117 ἐκ 
γὰρ τῶν π. Ὁ, om. καὶ γὰρ οὗτος 17 περὶ] παρὰ EQ | ἀγαϑὴν E 

19.20 περὶ τῶν συμφορῶν Scripsi: τῶν συμμαχίων A; del. b 
20 μεταπ πτει: b 28 supplevi 2424 καὶ delevi || ft. κατοικι- 

δίους 26 μὴ δὲ ἄξιον λόγου δημοσίου: V 
ScHOL. ΙΝ PiNDARUM ed. Drachmann. 23 
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BcDEQ — 20b. ἐνδομάχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ: τὸν ἀλέκτορα παρεί- 
ληφε διὰ τὸ κατοικιδίους ποιεῖσθαι τὰς μάχας τὸ ξῷον 
τοῦτο καὶ μηδὲν λόγου ἄξιον δρᾶν δημοσίᾳ. ϑέλει δὲ εἰ- 
πεῖν ὅτι εἰ μὴ ἔφυγεν ἐκ τῆς πατρίδος, οὐκ ἂν ἐστεφανώϑη. 

e ἄλλως" τί οὖν, φησιν, ὦ τοῦ ,Φιλάνορος υἱὲ 'Epyó- 
τελες; καὶ ἡ σὴ τιμὴ ἀκλεὴς ἂν ἐγένετο καὶ ἀπεμαράνϑη 
ἂν καὶ ἀπώλετο ἡ τῆς ὀξύτητός σου τῶν ποδῶν δόξα, εἴς 
περ ἐν τῇ τῶν προγόνων Gov ἕστίᾳ παρέμεινας ἐκεῖ μόνον 
ἀγωνιζόμενος ὡς εἶ τις ἀλέκτωρ ἐνοικίδιος τοῖς ἔνδον ὄρνισι 
μαχόμενος, καὶ μὴ ἡ γεγενημένη στάσις καὶ ὁ πόλεμος ὁ 
ἐν τῇ πατρίδι σου τῇ Κνωσσῷ στερήσας σε ἦν τῶν οἰκείων 
καὶ ποιήσας ἀναχωρῆσαι τῆς πατρίδος, ὥστε δυνηϑῆναι τὸν 
Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα νικῆσαι. 

DEQ 21a. συγγόνῳ παρ᾽ ἑστίᾳ: ἐν τῇ Κρήτῃ κατοικίδιον 
CEQ ἂν ἔσχε τὴν ἀρετήν. Ὁ. συγγόνῳ, ἐν τῇ. συγγενικῇ, τῇ 

ἀπὸ προγόνων Κνώσσιος γὰρ ἦν. λέγει δὲ ὅτι καὶ τὸ 
δόξαν κακῶς γεγενῆσϑαι, τὸ τῆς φυγῆς. τοῦτο αὐτῷ ἀγα- 
ϑὸν προέβη. 

Α 22 ἃ. κατεφυλλορόησε ποδῶν: τουτέστιν, ἡ ταχυ- 
τής σου ἐμαράνϑη᾽ ἀπὸ τῆς τῶν φύλλων φυλλοροήσεως. 

b. εἴπερ οὖν, φησι; μείνας ἧς ἐν τῇ πατρίδι, ἅτε ἐνδο- 
μάχης ἀλέκτωρ, οὕτως περιεῖδες ἂν φυλλοροοῦσάν σου τὴν 

ἀρετὴν, τουτέστι μαραινομένην. βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτι ἀπό- 
δοξος ἂν ἧς. 

A 24. Κνωσσίας: Κνώσσιος ὃ ᾿Εργοτέλης᾽ διὰ δὲ στάσιν 

qÀOsv .... ὅπου ἤϑλησεν. 
ΒΟΌΕΟ 25a. νῦν δ᾽ Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος: ἐκ δὲ 

ταύτης τῆς αἰτίας τῆς κατὰ τὴν φυγὴν στεφϑεὶς ἐν Ὀλυμ- 

8 μηδὲν B: μηδὲ CDEQ λόγον Ε || Óogc E 4 ὅτι om. 0) 0 
8 ἐν τῇ ΒΕ": ἐπὶ τῇ ΟὉ ἐπὶ Qi | ἀπέμεινας Q, s. s. ἔτε 

9 εἰ om. ἢ Ἷ ἐνοικίδος E || ὄρνισι Bothe II, p. 62: ὁρῶσι 10 μαχο- 
μένοις E || στάσις NOP*b: μετάστασις 11 τῇ (alt.) om. CEQ || 
Κνωσῷ! Β Κνωσσῶν E 12 ἀναχωρῆσαί σε Qv || ὥστε---18 νι- 
κῆσαι om. C 13 νικᾶν ν 14 1. om. D 16 Κνώσιος E 
11 post φυγῆς add. δηλονότι v | αὐτὸ ET 21 ἧς ego, Schroeder: 
ἦν 21.22 ἐνδομάχους 22 περιεῖδες ἂν ego, Schroeder: 
περιήδεσαν 26 ]lac.indicavi 271.o0m.D 28 αἰτίας CDEQO: 
αἰτίας φησὶ Βν 

M 

hs] 

5 

5 
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πίᾳ καὶ ἐν Πυϑίᾳ xoi ἐν ᾿Ισϑμῷ, τὰ ϑερμὰ ὕδατα τῶν 
Νυμφῶν ἐν τῇ lu£ge ὑψοῖς καὶ ἐπαίρεις τῇ δόξῃ. 218 

b. βούλεται δὲ λέγειν ἀπὸ μέρους αὐτὴν τὴν πόλιν᾽ τόπος 
γὰρ ἐν αὐτῇ và ϑερμὰ λουτρὰ τὰ φυσικὰ ἔχων. :8BCDEQ 

δ 27a. ϑερμὰ Νυμφᾶν: ἀντὶ τοῦ ἐπαίρεις καὶ αὔξεις. A 
b. ἀπὸ μέρους δέ φησι τὴν ἹἹμέραν ἀντὶ τοῦ τὴν Σικελίαν, 
ὅτι ἐν Μεγάροις ϑερμὰ λουτρά ἐστιν, ἃ τῷ Ἡρακλεῖ φασι 
τὴν ᾿Αϑηνᾶν ἀναδοῦναι ἵνα λούσηται, ὅτε τὰς βοῦς ἀπε- 
λαύνων Γηρυόνου παρεγένετο. τινὲς δὲ τὰς Νύμφας ἀνα- 

10 δοῦναι αὐτὰ, ὡς ὁ Πίνδαρος. 
27c. ϑερμὰ Νυμφᾶν: τὰ ϑερμὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ τὰ BCDEQ 

τῆς Ἱμέρας πόλεως λέγεται ᾿4ϑηνᾶν ἀναδοῦναι εἰς ἀπόλαυ- 
σιν Ἡρακλεῖ, ἡνίκα ἐκεῖ ἐφάνη (τινὲς δὲ Νύμφας, καϑὼς 
καὶ Πίνδαρος), ἵνα ἀπολούσηται, ὅτε τὰς Γηρυόνου βοῦς 

15 ἀπελαύνων παρεγένετο. 3508 
28. λοιπὸν ὡς ἐν ἰδίᾳ γῇ παροικῶν καὶ οὐδενὸς τῶν BCDEQ 

ἔξωϑεν ἐπιδεόμενος. 2100Ὲ0 

τέλος Ἐργοτέλους. PQ 

11 Hes.'HodcxAsi« λουτρά. Phot. eod. verb. Diod. IV, 23. V,3 

2 ἑπαίροις E 9 βούλεται] λείπεται Bv || τὴν] καὶ E 
4 iy] ἦν ἐν E|| τὰ φ. ἔχων om. Bv 5 ϑερμᾶν | ἐπαίρεις b: 
ϑερμαίνεις 6 μέρους b: μεταφορᾶς | ἹἹμέραν b: ἡμέραν A. 
Debuisse dici ἀπὸ μέρους δέ φησιν ἀντὶ τοῦ τὴν lu£oev, ὅτι ἐν 
Ἱμέρᾳ κτλ. putabat b 7 ἃ τῷ b: αὐτῷ || φησι: b 8 ὅτι: V 

10 deficit A, add. m. rec. ἐνθάδε ἀπολείπει ἡ πρὸς τὸν 
Ξενοφῶντα τὸν Kogiv9iov φδὴ: καὶ ἡ πρὸς Acómov Ὀρχομένιον 

111] ἄλλως BC om. D || τὰ ϑερμὰ ἐν τῇ Σικ. τὰ DEO: 
ἐν τῇ Σικ. τὰ ϑερμὰ λουτρὰ τὰ τὰ ἐν τῇ Σικ. ϑερμὰ λουτρὰ 
Bv 12.183 ἀπόπλυσιν Beck ἀπόλουσιν ἢ 18 ἡνίκα --- ἐφάνη 
del. b 14 xol] ὁ ΟΡ || ὅτε] ὁ E || Γηρυόνου B: Γηρυόνους 
DE Iovovstovg CQ 15 παρελαύνων ἀφίκετο CDO 16 1. 
nullum CDEQO: παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις Bv || λοιπὸν ὡς E: λοιπὸν 
x«l ὡς CDO ὡς Bv 

23* 
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Seholia in Olympioniearum earmen XIII. 

DEF(H)KQ Ξενοφῶντι Κορινϑίῳ σταδιοδρόμῳ καὶ πεντάϑλῳ νική- 
σαντι τὴν οϑ' Ὀλυμπιάδα. 1B 

C Ξενοφῶντι Κορινϑίῳ πεντάϑλῳ. 
BDEQ Τοῦ vy εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ια΄. 

τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον καταληχτικὸν ἀπὸ πρώτου 
ποδὸς ἀδιαφόρου καὶ τροχαίου. ὃ τρίτος ποῦς παρηνομήϑη᾽ 
ὁ γὰρ ἀντίσπαστος ἀπὸ β΄ τροχαίων, ὅπερ πάσχει κατὰ μέ- 
Gov. τὸ D Φερεκράτειον. τὸ γ΄ ἴαμβος τρίμετρος βραχυ- 
κατάληκτος. ὃ β΄ ποῦς ἁπανταχοῦ τρίβραχυς. ὃ δ΄ ἄτακ- 
TOG' σπονδεῖος γὰρ εὑρίσκεται παρὰ τοῖς μελοποιοῖς. τὸ δ΄ 
ἴαμβος τρίμετρος βραχυκατάληκτος. τὸ e διπλῆ περίοδος, 
καὶ διπλοῦς ἴαμβος ἀρχόμενος. τὸ ς΄ ἐπιωνιχὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος καὶ 
τροχαϊκῆς τῆς οἰκείας. τὸ ζ΄ δακτυλικὸν πενϑημιμερές. 
τὸ η΄ ἐπιχοριαμβικὸν, ἀπὸ τροχαϊκῆς διποδίας καὶ χοριάμβου, 
τῆς καί βραχείας οὔσης διὰ τὴν κατάληξιν. τὸ 9' προσ- 
οδιακὸν ἢ ἀναπαιστικόν. τὸ V Εὐριπίδειον᾽ αἱ δὲ ἀπο- 
δόσεις ἑπτασύλλαβοί εἰσιν ἰωνικοὶ ἀπ᾽ ἐλάσσονος. τὸ iX 
ἐπιχοριαμβικὸν, ἢ τροχαῖος ἐπίτριτος. 

2 τὴν om. E ἢ οϑ΄] πϑ' F ὅ καταληχτικὸν Qv: om. 
BDE || πρώτου in B incertum 6 διάφορον Ε J τρίτος] πρῶτος 
D | DUE E παρανομηϑεὶς D, add. τοῦ τρίτου ἀναπαίστου 

7 Bg BE: c D Vp 0 | τροχαίου DQ 7.8 μέσον ΒΌῬ: 
μέσου E lac. α μέρος G 9 ἁπανταχοῦ BE: ἀπὸ τροχαίου 
D*^Q | τρίβραχυς QTz.(Pauw): βραχύς BDEv 10 σπονδεῖος 
in B incert. 11 ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληχτον 0 
12 ἐξερχόμενος D 13 ἀπὸ iov. ἀπ᾽ ἐλ. καὶ ἰαμβ. D || ἀπὸ 
om. Q | ἰαμβικῆς ego: ἰαμβικοῦ 14 τροχαίου D^ | τῆς οἶκ. ΒΕ: 
τῆς oix. συξυγίας Ὁ συλλαβῆς τῆς oix. Qv συξυγίας τῆς oix. 
Pauw 15 ἐπιχοριαμβικὸς DE || τροχαϊκῆς διποδίας D Oum. 
τροχ. ἢ: χοριαμβικῆς (-κοῦ E) Ovx. BE uz. voy. “χοριαμβ. v || 
χοριάμβου] χοριαμβικῆς ἃ 16 τῆς] lac. E | καὶ codd. et r: 
χοριαμβικῆς καὶ Pauw (transposito illo χοριαμβικῆς vulgatae) Xo- 
ριαμβικῆς τελευταίας καὶ Beck τελευταίας καὶ ἢ 16.17 τὸ 9 
ἀνακλώμενον zoocoó. D I προσοδικὸν B 17 ἢ om. E || ei — 
18 ἐλάσσονος om. DOTz.b 17.18 ἀποδό(σεις) B 18 ἑπτα- 
σύλλαβοι ego: ἐπεὶ μονοσύλλα(βοι) Bv. ἐπὶ ἀσύλλαβοι E. (ἀσύλλ. et 
6) ἐπεὶ ὁμοιοσύλλ. Pauw | iovix(ol) B^PE*P: ἰωνικαὶ v — 19 ἐπι- 
χοριαμβικὸν DO: ἢ χορίαμβος ΒΕ ἢ ἐπιχορίαμβος Beck || 7] τρο- 
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ἡ δὲ ἐπωδὸς καὶ αὐτὴ κώλων ia. τὸ α΄ προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον τῆς μοι βραχείας οὔσης. τὸ B ἐγ- 
κωμιολογικόν. τὸ y τὸ αὐτό.Ἀ τὸ δ΄ ὅμοιον τῷ ια΄ τῆς 
στροφῆς. τὸ ε΄ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ ς΄ 

δ Εὐριπίδειον. τὸ ζ΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ " δακτυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ O0' ἐπιωνικὸν ἄτακτον" 
ὃ γὰρ β΄ σπονδεῖός iow: εἶτα ἥμισυ συξυγίας. γίνεται δὲ 
ἐν τοῖς ἐπιωνικοῖς ἡ ἀταξία, ὡς ἐν τῷ ὮὯ, καλλίστη πόλι πα- 
σῶν, ὅσας Κλέων ἐφορᾷ (Eupol. fr. 990 K.). τὸ ( Εὐρι- 

10 πέδειον. τὸ ια΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 68 
1 ἃ. Τρισολυμπιονίκαν: παρόσον τρεῖς νίκας αὐτοῖς BCDEQ 

συμβέβηκε γενέσϑαι, τῷ μὲν παιδὶ δύο κατὰ τὴν αὐτὴν 
ἡμέραν, πεντάϑλῳ καὶ ᾿ σταδίῳ ἀγωνισαμένῳ, τῷ δὲ πατρὶ 
Θεσσαλῷ τοὔνομα πρῶτον ἐν τῇ ξϑ' Ὀλυμπιάδι. b. τὸν 

15 ̓ τρισολυμπιονίκην οἶκον ἐπαινῶν τὸν πρᾷον μὲν πρὸς τοὺς 
πολίτας. φιλοξενώτατον δὲ πρὸς τοὺς ξένους, εἰς γνῶσιν 
ἄξω καὶ ὑμνήσω διὰ τούτων καὶ τὴν εὐδαίμονα Κύρινϑον, 
τὴν τοῦ ᾿Ισϑμίου Ποσειδῶνος οὖσαν προπύλαιον καὶ οἰκη- 
τήριον, ἥτις ἀγλαοὺς κούρους καὶ ἄνδρας ἔχε. — c. ἀγλα- 

30 όκχουρον τὴν εὔανδρον λέγει. 
4a. Ic9uíov πρόϑυρον: ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς CDEQ 

Πελοποννήσου ὁ ᾿Ισϑμός. πρόϑυρον δὲ, τοῖς εἰς Πελο- 
πόννησον στελλομένοις. b. ἔνιοι δὲ, τὴν τοῦ ᾿Ισϑμίου DEQ 
Ποσειδῶνος οὖσαν προπύλαιον καὶ οἰκητήριον. 

χαῖος ἐπίτριτος) sch. N. IV str. v, J. V str. ξ΄, VI str. 9^ conferri 
iubet Schroeder 

1 ἡ δὲ] καὶ ἡ D || x7; DO ἐπῳδ(ὸς) B || καὶ αὐτὴ om. 06, 
post κώλων trp. E || προσοδικὸν B 2 καταληχτικὸν E 8 τὸ 
αὐτὸ BEG (ἰπορίθ. Ad mentem Metrici est ἰαμβέλεγος, λειπού- 
σης τῆς πρώτης συλλαβῆς" recte Beck): τροχαϊκὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον DOQTz. | ια΄ DO: « BG πρώτῳ E yj Pauw 4 io- 
νικὸν] τροχαϊκὸν Pauw 7 f' ΒΗ6: α΄ E B' l'eufog Pauw || γίνε- 
ται δὲ B: γὰρ δὲ E om. DÜ 8 £v (pr). DEQ: ἐπὶ Bv | ἡ) πολλὴ 
Pauw || ὡς — 9 ἐφορᾷ om. D 8 ὦ] B E || πόλις E | ὁσας Q0 He- 
phaest. p. 58 W.: ὁπόσας B ὁπόσας πόλεις E 11 Τρισολ. --- 
12 συμβέβηκε in B evan. 11 vol; 04. ΒΕ 12 μὲν BE: γὰρ 
CD 13 καὶ] δὲ καὶ Beck τε καὶ ἢ 15 τρὶς ὀλ. B || τοὺς 
om. v (in B evan.) 16 φιλόξενον Bv φιλοξενότατον CDO 
17 καὶ (alt om. E — 19. 20 ἀγλαοκ. γὰρ Bv 20 λέγει om. Q 
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BCDEQ 6. ἄλλως᾽ πρόϑυρον καὶ ϑύρας εἰώϑασι καλεῖν τὴν Κόριν- 
9ov διὰ τὸ ἀρχὴν ἢ τέλος εἷναι τῆς Πελοποννήσου. Βακχυ- 
λίδης (c. 1,14)" ὦ Πέλοπος λιπαρᾶς νάσου ϑεόδματοι πύλαι. 

BCEQ d. ἢ οὕτως" ἐπεὶ ἀρχὴ μὲν τοῖς ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος εἰς 
Πελοπόννησον πορευομένοις, ἐσχάτη δὲ τῆς Πελοποννή- 
σου. metr. B 

BCcDEQ — 6a. ἐν τᾷ yàg Εὐνομία ναίει: ἐν yàg ταύτῃ, τῇ 
Κορίνϑῳ, οἰκεῖ ἡ Εὐνομία καὶ ἀδελφὴ αὐτῆς ὁμότροφος 
Εἰρήνη ὡς Ἡσίοδος (theog. 901): 

δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν Ὥρας 
Εὐνομίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεϑαλυῖαν. 

b. βάϑρον πολίων: ἐφ᾽ ὧν πᾶσα πόλις ἀσφαλῶς βέβηκεν. 
coEQ c. Εὐνομία, Δίκη, Εἰρήνη ἀδελφαὶ ἐκ Θέμιδος. 

BcDEQ 128. ἐϑέλοντι δ᾽ ἀλεξεῖν ὕβριν: ἤτοι εὐκτικῶς εἶπε, 
τὴν τῶν ϑεῶν᾽ βούλοιντο δ᾽ ἂν ἀπαμύνειν τὴν ὕβριν καὶ 
ἀποκωλύειν᾽ ἢ περὶ τῶν Κορινϑίων, ὅτι βούλημα δέ ἐστιν 
αὐτῶν καὶ σκοπὴς ἐκκλίνειν τὴν ὕβριν, ἀντὶ τοῦ καϑεστῶτές 

B(CDEQ εἰσι καὶ οὐχ ὑβρισταί. — b. ἔνιοι δὲ οὕτως βούλημα δὲ 
καὶ σκοπὸν ἔχουσιν αἱ τῆς Θέμιδος ϑυγατέρες ἀπαλεξεῖν 
τὴν ὕβριν τὴν τοῦ κόρου μητέρα τὴν ϑρασεῖαν. 16Q 

1 ἄλλως Dü: om. B ἄλλως πρόϑυρον Ποτιδᾶνος Ε ᾿Ισϑμίου 
C || πρόϑυρον τοίνυν καὶ Bv || καὶ] δὲ E || ϑύρας CDEQ: ϑύραν 
Bv 2 post Πελοποννήσου add. τὸν ᾿Ισϑμόν. πρόϑυρον δὲ τοῖς 
εἰς Πελοπόννησον στελλομένοις Bv (cfr. 4a) ὃ Πέλοπα D || 
ϑεόδμητοι E. -ὅμηται ἃ 78q. ,sine dubio mutilum* Mommsen 
suppl. p. 19 — 7 «& D: τῇ € τᾷδε ΒΕ6 || v«í& om. (C)DEQ 

8 Koo. φησὶν Bv || καὶ ἡ ἀδ. COv || óuórooxog CD — 10 λι- 
παρὰν BÜüv || τέκε κούρας ἃ (et P p. c.) 11 Εὐνομίαν EQ || 
τε (post Zíxnv) om. Βν 12 f. δὲ πόλεων ἀντὶ τοῦ ἐφ᾽ ὧν Bv 
ante ἐφ᾽ ὧν add. βάϑρον πόλεων αὐτῆς E(Q) 14 ὕβριν om. 
CDEO 15 τὴν τῶν ϑεῶν C(D)EQO: ἀντὶ τοῦ αἱ προειρημέναι 
ϑεαὶ ἀπαλεξήσουσιν τῶν πόλεων τὴν ὕβριν" ἤτοι Bv (cfr. 120) 
16 sqq. de E cfr. infra ad 20 || ὅτι] φησὶν ὅτι Bv || δὲ om. CDE^Q 

17 καὶ σκοπὸς om. E" | post ἀντὶ ro? add. καϑέξειν τὴν 
ὕβριν τὴν τοῦ κόρου μητέρα τὴν O€9ecsi«v: Ὅμηρος᾽ τίκτει --- 
ἕπηται ἃ (cfr. sch. 12e) || καϑεστῶτες --- 18 ὑβρισταί] καϑέξειν 
τὴν ὕβριν τὴν τοῦ κρόνου μητέρα Ὁ 18sqq. sch. 12b et c in 
unum contr. € 18 δὲ (alt) om. Ε 19 ϑυγατέρες BD: 9v- 
σίαι EQ 20 ὕβριν] ὕβριν τῆς ὕβρεως D, om. τοῦ κόρου | 

10 

20 



Olymp. XIII 4 — 17 359 

c. ἄλλως᾽ ἔϑελοντι δ᾽ ἀλεξεῖν᾽ af προειρημέναι ϑεαὶ (BC)EMQ 
ἀπαλεξήσουσι τὴν ὕβριν τῶν πόλεων. ^ d. οὐκ ὀρϑῶς δὲ ΒΟΕ0 
τὴν ὕβριν τοῦ κόρου μητέρα λέγει, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν εἰ- 
πεῖν ἔδε. 6. Ὅμηρος (ῦ Theogn. v. 158)" 

5 τίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῷ ὄλβος ἕπηται. 
14a. ἔχω καλά τε φράσαι: ἔχω τοίνυν περὶ τῆς BCDEQ 

Κορίνϑου τὰ κάλλιστα διεξελϑεῖν᾽ παρορμᾷ γὰρ ἡ τόλμα τὴν 
γλῶτταν, ἡ εὐθεῖα τόλμα νῦν καὶ πρόσφορος, διηγεῖσϑαι 
περὶ αὐτῶν. 11:8 

10 14b. ἄλλως ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ εὐτολμία τὴν γλῶττάν (DEQ 
μου παρορμᾷ λέγειν τὰ ἐπ᾽ εὐθείας καὶ ἐφεξῆς τούτοις 
πράγματα. 17*Q 

104. ἄμαχον δὲ κρύψαι: ἀμήχανον καὶ ἀδύνατον DEQ 
ἀποκρύψαι τὸ συγγεγενημένον ἦϑος καὶ ἐκ φύσεως. 1350 

ι΄ 17a. ὕμμι δὲ παῖδες ᾿Δλάτα: ὑμῖν γὰρ, ὦ Κορίν- BCDEQ 
ϑιοι, τὴν ἀπὸ τῶν νικῶν ἡδονήν τε καὶ τέρψιν παρέσχον 
αἴ Ὧραι, νικηταῖς γενομένοις ἐν τοῖς μεγίστοις καὶ ἱεροῖς 
ἀγῶσιν. ττῶὰβ — b. παῖδας δὲ ᾿ἡλήτου εἶπε τοὺς Κορινϑίους. (C) DEQ 
πῶς δὲ παῖδες ᾿Δλήτου oí Κορίνϑιοι; ᾿Δλήτης Ἱππότου τοῦ 

30 (Φύλαντος τοῦ ᾿Αντιόχου τοῦ Ἡρακλέους, οὗτος ἐκράτησε 
Κορίνϑου. διόπερ παῖδας ᾿Δλήτου εἶπε τοὺς Κορινϑίους ὡς 

16b. Suid. ἄμαχον: δυσκαταμάχητον. Πίνδαρος" ἄμαχον 
δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦϑος. Id. lex. Bachm. p. 78,28. Zon. 153. 

19 et 360,1 Paus. 2,4,3. EM 61,50 

τὴν (tert. om. DE || post ϑρασεῖαν hab. 12e, dein repet. περὶ 
τῶν Koo. (358,16) — ϑρασεῖαν (858,20) E; seq. 12c, 12d, deni- 
que 12e repet. 

1sq. de B cfr. ad 358,15 || 1. om. E 2 ἀπαῖ. BE: ἀλ. 
HQ | τῶν zx. τὴν v. E 8 τοῦ κόρου aut om. aut s. v. add. B, 
ante τὴν ὕβριν irp. E || λέγει B: om. Ε φησὶ € 4 ἔδει] μᾶλ- 
λον ἔδει Ὁ [Ὅμηρος om. E^QP (cfr. ad 3858,17) 5 ro. om. 
E^Q* | ὅταν — ἔπηται] ὃ καὶ μᾶλλον EPQP || ἕπηται CE*Q*: £zoi- 
ro B 7 ἡ —8 πρόσφορος DEO (γλῶσσαν E): τὴν γλ. ἡ v. ἡ 
εὐϑ. καὶ zo. νῦν Bv ἡ τ. τὴν γλῶσσαν ἡ £09. καὶ νῦν mo. C 
12 πράγμασιν b 18 ἀμήχ. δὲ καὶ Θ 16]. E (ἀλλάτα): ὕμμι 
δὲ Ο(0)0 ὁ δὲ νοῦς Β γὰρ CDEQO: δὲ B 16 τε om. DO 
19 ro? om. E 20 Ἡρακλέος D -ως E 21 Κορίνϑου] Ko- 
ρινϑίων E 
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BCDEQ ἀπογόνους. ὁ. ἄλλως" ᾿4λήτου παῖδες oí Κορίνϑιοι. AMj- 
της γὰρ ἡγήσατο τῆς ἀποικίας τῶν Ἡρακλειδῶν, ὅτε οἵ 
Ηρακλεῖδαι κατήεσαν εἰς Πελοπόννησον. καὶ αὐτὸς εἷς ὧν 
τῶν Ἡρακλειδῶν" ἦν γὰρ "Ixnóvov τοῦ Φύλαντος τοῦ ᾿Αντι- 
όχου τοῦ Ἡρακλέους. Δίδυμος δέ φησι τὸν ᾿Δἡλήτην μὴ 5 
οἰκιστὴν τῆς Κορίνϑου γεγονέναι, ἀλλὰ βασιλέα, ἔτει τρια- 
κοστῷ μετὰ τὴν τῶν Δωριέων ἄφιξιν. 1158 i7fDEQ 

BDEQ d. οὐ μόνον ἐνδόξους. διὰ τὰς νίκας τοὺς Κορινϑίους αἵ 
Ὧραι ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἐνέβαλον σο- 

Β φίαν. »DEQ 6. φησὶ δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ Φείδων τις, Ko- 10 
ρίνϑιος ἀνὴρ, εὗρε μέτρα καὶ σταϑμία᾽ καὶ ἄλλα πολλὰ λέ- 
γονται εὑρηκέναι οἵ Κορίνϑιοι᾽ διὸ καὶ ἐπιφέρει᾽ πᾶν δ᾽ 
εὑρόντος ἔργον. πολλὰ οὖν εὗρον οἵ Κορίνϑιοι. 

DEQ  17f. νικαφόρον ἀγλαΐαν: τὴν ἐκ τῆς νίκης ἡἧδο- 
νήν. τἰὰῦξρ 15 

cEQ 20a. ὑπερελθόντων: νικησάντων. ὑπερβαλόντων καὶ 
κρεισσόνων γενομένων. 

cDEQ — 20b. ὑπερελθόντων ἱεροῖς" σχῆμά ἐστιν ἀντὶ τοῦ 
ὑπερελϑοῦσιν. 340 

DEQ 21a. πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις" ἐπεὶ πολλὰ of. Κορίνϑιοι 20 
ἐτεχνήσαντο καὶ εὗρον᾽ διὸ καὶ ἐπιφέρει᾽ πᾶν δ᾽ εὑρόντος 

EQ ἔργον. — b. πολλὰ οὖν εὗρον of Κορίνϑιοι, ὥστε καὶ τὰ 
CDEQ ὕστερον εὐρεϑέντα ἴδια αὐτῶν νομισϑῆναι. c. ἄλλως᾽ καὶ 

οὐ μόνον νίκην παρέσχον ὑμῖν αἵ Ὧραι, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα 
σοφὰ διανοήματα ὃ χρόνος ἐν ταῖς καρδίαις τῶν παρ᾽ ὑμῖν 25 

1 ἄλλως" ᾿4λήτου παῖδες CDEQO: juu. δὲ παῖδες AÀdro: 
τουτέστιν Β 2 ὅτε B: ὅτι CDEQ — τοῦ Φ. — 5 Ἡρακλέους] 
ὡς ἄνωϑεν εἴρηται C ὅ Ἡρακλέως E || post Ἡρακλέους add. 
οὗτος ἐκράτησε Κορίνϑου᾽ διόπερ παῖδας εἶπεν Δλήτου τοὺς Ko- 
ovüiovg ὡς ἀπογόνους Bv (cfr. 17b) 8 οὐ μόνον DEQ: οὐ 
μόνον δὲ Bv | τοὺς Κορ. διὰ τὰς ν. θα 10 8qq. cfr. sch. 21 

14 l. om. D 16 1.] ὑπερελϑ'. ἱεροῖς ἐν ἀέϑλοις E | νικη- 
σάντων om. C 18 17 om. Ὁ ὑπερελϑ. δὲ ἱερ. EQ. || σχῆμά 
ἐστιν (O)DE: σχήμασιν 20 1] om. D ἐν ἀέϑλοισ(ι) praem. EQ 

21 ἐτεχνάσαντο Ὁ || καὶ εὗρον DE. ταῖς τῶν ϑεῶν γνώμαις 
ἑπόμενοι λἔγει ὅτι πολλὰ ἐτεχνήσαντο καὶ εὗρον (0) 22 καὶ 
om. 60} 23 ὕστερα GÜb | ἄλλως EQ: om. Ὁ πολλὰ δ᾽ ἐν 
καρδίαις C | xxl om. 00 28 ἐν τ. καρδ. om. D — 25sq. τοῖς 
παρ᾽ ἡμῖν ἀνδράσιν E 
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ἀνδρῶν ἐνέβαλεν" ἀντὶ τοῦ xol ἀνδρείους ὑμᾶς ἤνεγκεν ὃ 
χρόνος καὶ συνετοὺς καὶ σοφούς. ἃ. ταῦτα δέ φησιν 
ἐπειδὴ Φείδων τις ἀνὴρ Κορίνϑιος εὗρε μέτρα καὶ σταϑμούς. 
καὶ ἄλλα πολλὰ λέγονται εὑρηκέναι οἵ Κορίνϑιοι. 360 

5 234. ἅπαν δ᾽ εὑρόντος ἔργον: τοῦ πρῶτον εὑρόντος CDEQ 
ἴδιόν ἐστιν, οὐχὶ δὲ τοῦ ὕστερον μιμησαμένου" | παρ᾽ ὑμῖν DEQ 
γὰρ τοῖς Κορινϑίοις πολλὰ τῶν ἔργων εὑρέϑη. 310 

25a. ταὶ Διονύσου πόϑεν ἐξέφανεν: af τοῦ 4ιο- BDEQ 
νύσου πανηγύρεις πόϑεν ἐξέλαμψαν σὺν τῷ διϑυράμβῳ, 

i10 ἀντὶ τοῦ τὸν διϑύραμβον προσλαβοῦσαι; se*B Ὀ. oí τῶν CDEQ 
διϑυράμβων χάριτες αἱ τῷ Διονύσῳ ἀδόμεναι πόϑεν ἐφά- 
νησαν; τοῦτο δὲ ὡς παρὰ Κορινϑίοις πρῶτον εὑρεϑέντων 
(rv) εἰς τὸν Διόνυσον διϑυράμβων. ο. ὁ Πίνδαρος δὲ BCEQ 
ἐν μὲν τοῖς ὑπορχήμασιν (fr. 115) ἐν Νάξῳ φησὶ πρῶτον 

15 εὑρεϑῆναι διϑύραμβον. ἐν ὁὲ τῷ πρώτῳ τῶν διϑυράμβων 
(fr. 71) ἐν Θήβαις, ἐνταῦϑα δὲ ἐν Κορίνϑῳ. 3608 

26a. σὺν βοηλάτᾳ: βοηλάτην τὸν διϑύραμβον προσ- BCDEQ 
αγορεύει, ἤτοι διὰ τὸ βοῦν εἶναι τῷ νικήσαντι ἔπαϑλον᾽ 
ἱερὸς γὰρ τοῦ Διονύσου ἢ διὰ τὸ ἐλαύνεσϑαι αὐτὸν διὰ 
βοῆς καὶ λέγεσϑαι. 2558 

26b. Χάριτες διϑυράμβωῳ: οὕτως ἀκουστέον᾽ oí τοῦ BDEQ 
Διονύσου διϑυράμβων ἐν Κορίνϑῳ ἐφάνησαν χάριτες, τουτ- 
ἐστι τὸ σπουδαιότατον τῶν Διονύσου διϑυράμβων ἐν Κο- 
ρίνϑῳ πρῶτον ἐφάνη ἐκεῖ γὰρ ὡράϑη ὁ χορὸς ὀρχούμενος" 

24— p. 362, ὅ Tz. ad Lyc. p. 252 Μ.: Ζυϑύραμβον δὲ ἤτοι 

2 

1 ὑμᾶς Q0b: ἡμᾶς CDE 2 φησὶ δὲ ταῦτα C 8 ἀνὴρ 
om. D 4 καὶ — Κορίνϑιοι om. D | oí om. E || post Koo. add. 
ὡς καὶ --- νομισϑῆναι (p. 360, 22. 23) € 5 1. EQ (εὑρόντες E): 
om. D διὸ ἐπιφέρει" ἅπαν Éoyov C | πρῶτον C α΄ DE: πρώτου ἃ 

6 ὕστερον om. ἃ || ἡμῖν E " τοῖς ἔργοις E 8 1. B: 
om. D ταὶ zov. E zov. Q0 8.9 ziovócov φησὶ Βν 9 δι- 
ϑυράμῳ etc. E ubique 10 sch. 25b ἄλλως praem. D, ἢ o$- 
τως EGO, ταὶ ziovócov C 11.12 ἐξεφάνησαν b 12 ὡς 
παρὰ D: ὥσπερ E ὡς περὶ C || εὑρεϑὲν τῶν CD; τῶν addidi 

14 ὑποσχήμασιν E|| ἐν Νάξῳ) ἀνάξῳ E — 14.15 εὑρεϑῆναι 
πρῶτον Bv 17 l E: σὺν βοηλάτῳ CD βοηλάτα ἃ om. Bv, 
add. δὲ post βοηλάτην 19 γὰρ om. E 21 1. EQ: διϑυ- 
ράμβῳ D 7 B 22 διϑυράμβων Beck: διϑύραμβοι 23 τῶν] 
τοῦ E 24 πρῶτον] πρῶτος B τοῦτον E 
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ἔστησε δὲ αὐτὸν πρῶτος olov ὁ Μηϑυμναῖος, εἶτα Asoc 
BCDEQ ὁ ἙἭ.μιονεύς. 6. ἄλλως. ὁ λόγος ἐρωτηματικὸς, ὑπακού- 
BCEQ evo, δὲ δηλονότε᾽ ἐκ Κορίνϑου. | συνίστησι γὰρ ὅτι πρῶτος 

ἐν Κορίνϑῳ διϑύραμβος εἰσήχϑη, ὃς ἦν κύκλιος χορὸς, 
EQ Aoíovog τοῦ Μηϑυμναίου συστήσαντος αὐτόν. d. ἡ δὲ 

ἀκολουϑία᾽ αἱ τοῦ Διονύσου δὴ οὖν χάριτες ὃ διϑύραμβος 
ποῦ πρῶτον ἐξεφάνη; οὐκ ἀπὸ Κορίνϑου; ^e. ἄλλως τοῦτο 

pEQ ἐν ἤϑει gmoív: | ὅπου, φησὶν, ὥφϑησαν αἱ ἐπὶ τῶν δὃι- 
ϑυράμβων χάριτες; δηλονότι ἐν Κορίνϑῳ. 

Β 218. τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσι μέτρα: τουτέστι 
τὰ ἵππεια μέτρα τοῦ χαλινοῦ. ἀποδεδώκασι δὲ τῷ δοκεῖν 
τὸν Πήγασον πρῶτον ὑπὸ Βελλεροφόντου ἐν Κορίνϑῳ κατε- 
ξεῦχϑαι. Δίδυμος δέ φησι μήτε τοὺς ἱππικοὺς δρόμους 
μήτε τὰς τῶν ἁρμάτων κατασκευὰς μήτε τὸν χαλινὸν διὰ 
τούτων δηλοῦσθαι, ἀλλὰ τὸν κεραμεικὸν τροχὸν, ἐκ μετα- 
φορᾶς διχόϑεν μετενηνεγμένης, τοῦτο μὲν ὅτι ἵπποις οἰκεῖος 
ὁ τροχὸς. τοῦτο δὲ ὅτι ἑκατέρωθεν ἐλαύνεται ὑπὸ ποδὸς 
πτέρνης. Καλλίμαχος (fr. 268)" πτέρνῃ 9" ἵππος ἐλαυνό- 

BCDEQ μένος. — b. τίς γάρ, φησιν, ἕτερος εὗρε τὰ μέτρα τὰ ἐν 
τοῖς ἱππείοις ἔντεσι καὶ ὕπλοις γινόμενα; ἱππείοις δὲ ἔν- 

BDEQ τεσιν εἶπε τοῖς τροχοῖς | τοῖς κεραμεικοῖς, ἐπειδὴ ἐπὶ τροχοῦ 
πλάττεται, ὃ δὲ τροχὸς κοινωνεῖ τῷ ἅρματι τῶν ἵππων. 

DEQ c. καὶ Θεόφραστος μὲν ἐν τῷ περὶ εὑρημάτων Ὑπέρβιον 
CDEQ τὸν Κορένϑιόν φησιν εὑρηκέναι | τὴν τοῦ κεραμεικοῦ τροχοῦ 

κυκλικὸν χορὸν ἐν Κορίνϑῳ πρῶτος ἔστησεν Ἀρίων ὁ Μηϑυμναῖος, 
δεύτερος δὲ Λάσος Χαβρίνου (Δαβρίου codd. dett.; cfr. Suid. 
8. V. Λάσος. Diog. Laert. 1,42) ἱἙρμιονεύς. ---- sch. Ar. av. 1408. 

1 Suid. ᾿Δρίων. 

ὁ B^ || μυϑημναῖος E | εἶτα λάσσος B (Λάσος b): ἢ 
es D ἢ τάλας E ἢ τάλασος GQ 2 ἄλλως om. D p^ 
Κορίνϑου BE: ἐν Κορίνϑω CDQ ὅ αὐτὰς! B 6 δὴ om. 
GOb 6.7 διϑύ (f. Το )πτρῶτος ἐξεφάνη πρῶτον οὐκ ἀπὸ K. E 

7.8 τοῦτο ἐν ἤϑει φησίν om. ἃ 8 φασὶν (alt) E 9 δη- 
λονότι om. D 12 Βελερεφόντου 18 ἵπποις v (corr. Anna 
Fabri ?) 19 1. nullum D: ὁ νοῦς οὕτω Β τίς γὰρ ἱππείοις ἐν 
ἔντεσι (O EQ 20 ἱππ. --- 21 εἶπε] ἤγουν D 22 πράττεται Ε 

23 μὲν DE: δὲ Qv 

0 [d 
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μηχανήν. | μέτρα δὲ αὐτὸν ὁ Πίνδαρος, παρόσον ἐν κερα- cEQ 
μεικοῖς μετροῦμεν. [καὶ ὅσα ἄλλα, χόες, ψυκτῆρες, κώϑωνες.] 
ἔνιοι δὲ ἵππεια ἔντεα ἅρματα καὶ χαλινοὺς, ἀπὸ μέρους 
τοὺς πολεμικούς. ὅτι δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ὁ χαλινὸς εὕρηται, 
δείκνυσι τὰ ἑξῆς. soCEQ ἀἅ. ὁ Δίδυμος ἑτέραν ἀποδίδωσιν BcEQ 
οὕτως ἔχουσαν᾽ τὴν ἔν πρόϑεσιν, ἀντὶ τῆς εἴς κειμένην, 
συναπτέον πρὸς τὰ μέτρα᾽ τίς γὰρ τοῖς εἰς τὰ μέτρα ἵπ- 
πείοις ἔντεσιν ἐχρήσατο πρώτη ἢ σὺ, ὦ Κόρινϑε; ἵππεια 
δὲ ἔντεα ἀκουστέον τὰ Φειδώνεια ἀγγεῖα ἔντεα γὰρ ἂν εἴη 

10 τὰς χοίνικας καὶ τοὺς μεδίμνους λέγων, διὰ τὴν κοιλότητα. 
καὶ Ὅμηρος (η 232)' ἀμφίπολοι δ᾽ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός. 
τούτων οὖν τῶν εἰς τὰ μέτρα ἐντέων εὑρετάς φησιν εἶναι 
τοὺς Κορινϑίους. διατί δὲ ἵππεια αὐτὰ εἶπεν; ὅτι Φείδων 
ὁ πρῶτος κόψας Κορινϑίοις τὸ μέτρον ᾿Αργεῖος ἦν᾽ τὸ δὲ 

15 4oyog ἵππειον λέγουσιν of ποιηταί. Εὐριπίδης (J. T. 700): 
ὅταν εἰς Ἑλλάδ᾽ ἵππειόν τ᾽ Aoyog μόλῃς. 8150 si*EQ 

2ῶ298. 1| ϑεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον: BCDEQ 
τὸν αἰετόν᾽ φησὶ δὲ τὸ κατὰ τοὺς ναοὺς τῶν ϑεῶν ἀέτωμα. 
τίς οὖν, φησιν. ἐν τοῖς ναοῖς τῶν ϑεῶν τὸν βασιλέα τῶν 

20 ὀρνέϑων ἐπέϑηκε, τὸ λεγόμενον ἀέτωμα; δίδυμον δέ φησιν, 
ὅτι διπλᾶ τὰ ἀετώματα, ὄπισϑεν καὶ ἔμπροσθεν, διὰ τὸ ἐξ 

σι 

3 sch. B ῷ 217: Πίνδαρος τὰ ἄρματα ἕντεά φησιν ἱππείοις 
ἔντεσι μέτρα. 9 Ap. soph. 69, 17. EG 150, 55 18 sch. Ar. 
av. 1110. Eust. Il. 1352, 38. lex. Bachm. 35,10. EM 21, 1. Suid. 
ἀετός. ἀετώματα. 

1 αὐτὸν EG: αὐτῶν CO αὐτὰὼν 1.2 ἐκ κεραμεικοῦ COv 
2 καὶ ὅσα ---κώϑωνες post 10 λέγων trp. b, quo pertinere sane 
videntur; seclusi | χόες] om. Qv χοίνικες € 5 δείκνυται τοῖς 
ἑξῆς C δείκνυσιν ἐν τοῖς ἑξῆς V | ὁ Ζ. --- 6 ἔχουσαν) ἄλλως B 
δ ὁ 4.— 6 κειμένην om. G 6 ἀντὶ τῆς CO b: ἀπὸ τῆς E ἀντὶ 
τοῦ B 7 sig τὰ μ. τοῖς ἱππ. Ε 8 πρώτοις CO [|Κορίνϑιε EQ 

88q. ἔντεα δὲ τὰ Φ. ἀγγ. ἀκ. B (om. ἵππεια) — 9 ἔντεα --- 
10 λέγων om. Bv 11 καὶ om. Bv [|ἀΆἐπεκόσμεον v 12 ἐν- 
τέων] ἐπέων v (corr. Beck) 16 ὅταν sig om. B || 'E2A4ddog E 

17 l B: om. D oi. βασιλῆα δίδυμον CE oi. βασιλῆα ἃ 
18 τὸν αἰετόν CDE: om. ἃ οἰωνῶν βασιλέα τὸν αἰ. φησι Bv || 
φησὶ CDEO: λέγει Bv 20 δίδυμον Ὁ (δίδυμα vel δίδυμνα 
cj. Lehrs p. 8): Ζίδυμος BCEQv || δέ om. ἃ 21 ὄπιϑεν B 
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EQ ἑκατέρων τῶν μερῶν κατασκευάζεσϑαι αὐτά. Ὁ. ἄλλως" 
οἰωνῶν βασιλέα: Ó ἀετὸς οἰωνῶν βασιλεύς ἐστιν ὁ ἐπὶ 

BEQ τῶν ἱερῶν τυϑέμενος. τινὲς δὲ τὸ ἀέτωμα λέγουσιν, ὥς 
φησι Δίδυμος παρατιϑέμενος Τίμαιον (ΕΘ 1, 305) λέγοντα" 

BCEQ [καὶ τοῦτο ἐν ταῖς οἰκοδομίαις αὐτῶν εὕρημα, ταύτην ἀπο- 
δοὺς τὴν ἐξήγησιν τῶν προκειμένων. 210 Ε0 

BcEQ 814. ἐν δὲ Μοῖσ᾽ ἁδύπνοος: ποῦ δὲ ἡ μουσικὴ ἀν- 
ϑεῖ καὶ τὰ πολεμικὰ ἀλλαχοῦ; τοῦτο δὲ διὰ τὸν Εὔμολπον 
ὄντα Κορίνϑιον καὶ γράψαντα νόστον τῶν “Ἑλλήνων. 820 

BCDEQ Mb. ἀντὶ τοῦ μουσικοί εἰσι" παρόσον καὶ ποιηταὶ διαση- 
μότατοι ἐν Κορίνϑῳ ἐγένοντο, ὧν ἦν καὶ Αἴσων, οὗ μέμνη- 
ται Σιμωνίδης (fr. 215). ἐν δὲ τῷ Περσικῷ πολέμῳ καὶ 
οὗτοι ἐστρατεύσαντο ἔχοντες ἡγεμόνα ᾿4δείμαντον. 3156 

BcDEQ 3828. ἐν δ᾽ Ἴάρης ἀνϑεῖ νέων: ποῦ δέ, φησι, καὶ τὰ 
τοῦ πολέμου ἐμπείρως οὕτω γίνεται; τοῦτο δὲ διὰ τὰ Μη- 
δικά φησιν, ὅτε ἠνδραγάϑησαν᾽ ἐπεὶ Ξέρξου ἡττηϑέντος καὶ 
φυγόντος ὑπὸ ᾿4ϑηναίων, [ὅτε καὶ] πεντήκοντα ναῦς τοῦ 

BCEQ Πέρσου κατέδυσαν. Ὀ. ἄλλως᾽ τὸν "Aomv φησὶν ἐν Ko- 
ρίνϑῳ λάμπειν τείνων εἰς τὰ περὶ Περσίδα, ἐν οἷς ὑπὲρ 
τῆς τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας ἠνδραγάϑησαν oí Κορίνϑιοι. 
Θεόπομπος δέ gio: καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν εὔξασϑαι τῇ 
᾿Δφροδίτῃ ἔρωτα ἐμπεσεῖν τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν μάχεσϑαι 
ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος τοῖς Μήδοις, εἰσελϑούσας εἰς τὸ ἱερὸν 
τῆς ᾿Αφροδίτης. ὅπερ ἰδρύσασϑαι τὴν Μήδειαν λέγουσιν 

1 σκευάζεσϑαι CD || αὐτὰ BO: αὐτὸ CDE 2 βασιλῆα Ε 
8 λέγουσιν om. Qv 5 εὕρεμα Ὁ ΕΘ || ταύτην — 6 προκει- 

μένων CEQ: καὶ τὰ ἑξῆς B 8 ἀλλαχοῦ ante ἀνϑεῖ trp. E, 
ante ἡ μουσ. CPQ | Εὐμηλον Gyraldus hist. poet. p. 121^ ed. 
Lugd., Salmasius exerc. Plin. p. 603*, ft. recte 10 sch. 31b 
ἢ τοῦτό grow praem. Bv, ἐν δὲ Μοῖσα C, ἄλλως EQ. 11 Ai- 
yov Ὁ ᾿Αρίων v. Wilamowitz Hom. Unters. p. 179, n. 25 proba- 
biliter — 13 ἐστράτευσαν B || Ἀδείμαντον Beck: ἀδίαντον ΒΕν 
τὸν ἀδίαντον ΘΕ. ἀσίαντον C ἀδείαντον Ὁ 14 ποῦ — 15 γίνε- 
ται om. C 15 ro? om. E || ἐμπείρως B: ἔμπειρα D ἔμπειρος 
EQ || διὰ] καὶ E 16 φησιν om. EQ || ὅτε B»: ὅτι B**CDEQO || 
ἐπεὶ Scripsi: ἐπὶ || ἧττ. --- 11 καὶ om. D, add. γὰρ post πεντ. 
17 ὅτε καὶ] om. B; recte ὅτε δὲ καὶ 19 τείνων B: τίων CEQ 
(τίων Q) | IIsocióog Gh 20 τῆς om. Bv  215sqq. cfr. v. Wila- 
mowitz ind. lect. Gott. 1879 22 ἐκπεσεῖν E 
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Olymp. XIII 29 — 39 365 

Ἥρας προσταξάσης. εἶναι δὲ καὶ νῦν ἀναγεγραμμένον ἐλε- 
γεῖον εἰσιόντι εἰς τὸν ναὸν ἀριστερᾶς χειρός (Simon. 137): 

Αϊδ᾽ ὑπὲρ Ἑλλάνων τε καὶ ἀγχεμάχων πολιητᾶν 
ἕστασαν εὐχόμεναι Κύπριδι δαιμονίᾳ. 

Οὐ γὰρ τοξοφόροισιν ἐβούλετο δῖ᾽ ᾿ἀφροδίτα 
Μήδοις Ἑλλάνων ἀκρόπολιν δόμεναι. 

35. ἀφϑόνητος ἔπεσσιν: ἐπὶ τοῖς ἔπεσι [τῆς Ὀλυμ- CDEHQ 
πίας] καὶ τοῖς ὕμνοις οἷς λέγω περὶ αὐτῶν μὴ νεμεσήσῃς, 
ὦ Ζεῦ. 

38a. Ξενοφῶντος εὔϑυνε: τοῦ Ξενοφῶντος εὔϑυνε BCDEQ 
τὴν εὐτυχίαν, οὔριον καὶ εὐδιεινὸν διδοὺς αὐτῷ | τὸ δαι- BDEQ 
μόνιον. Ὁ. ποίει δὲ αὐτὸν εὐτυχῆ καὶ εὐδαίμονα. 

39a. δέξαι δέ οἷ στεφάνων ἐγκώμιον: καὶ πρόσ- B(C)DEQ 
δεξαι ἡδέως τὸν ἐπὶ τῶν στεφάνων αὐτοῦ ϑεσμὸν xoi νό- 
μιμον ἔπαινον᾽ λέγει δὲ τὸν ὕμνον. b. δέξαι δέ of, ἀντὶ DEQ 
τοῦ δέξαι παρὰ αὐτοῦ͵ | c. τεϑμὸν τὸν vóuov' νόμος B(C)DEQ 
γάρ ἐστιν οὗτος, Ὀλυμπιονίκας ὑμνεῖσϑαι. ἀ. τὸν ἐγ- 
κωμιαστικὺν λόγον, ὅς ἐστιν ὕμνος τῶν νικηφόρων. 
e. τὸν ἄγει: ὕντινα ὕμνον ἐκτήσατο καὶ ἄγει ἑαυτῷ vi- BCDEQ 
κῶν καὶ στάδιον ὁμοῦ καὶ πένταϑλον. ἢ ἐν τῷ σταδίῳ. BDEQ 

8. τῆς νίκης. 

sch. 43a. EM 112, 48 (cl. Miller, mél. litt. gr. p. 36): ἰστέον 
ὅτι τὸ ἀντιβολῶ ἔξωϑεν ἐκλίϑη .... có ài παρὰ Πινδάρῳ ἀντε- 
βόλησεν τῶν ἀνὴρ ϑνητός ἔσωϑεν ἐχλίϑη διὰ τοῦ &£' καὶ τὸ ση- 
μαινόμενον ἕτερον. ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ᾽ τοιοῦτοι δ᾽ εἰ καί μοι 
ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν (II 841). 

L9 om E 2 ἐς Βῦ 6&8 αἵδ᾽ BC: ἄσ᾽ E &ó α ἅδ᾽ Q 
Ἑλλήνων CEO | ἐγχεμάχων ΕθρΡς 4 ἕστασαν E: ἔστασαν BCQ 
εὐχόμενοι EPQ U BE: δῖα (διὰ) ϑεοῖσιν ΟΡ || ̓ἀφροδίτη B 

6 Ἑλλάνων BE: eh C ἐλαύνων ᾷ || δόμεναι BCPQ: δαί- 
μονα E 7 ἔπεσσιν] ἔπεσιν DHQ om. C || ἐπὶ τοῖς ἔπεσι om. H || 
τῆς OÀ. seclusi (ex gl. ortum) 9 ὦ Ζεῦ om. EH 10 1. B: 
om. CD Ξενοφῶντος EO || τοῦ] τουτέστι τοῦ Bv || ἴϑυνε DEO 
11 διδοῦσα DEO 12 ἀντὶ τοῦ m. δὲ αὐ. φησιν Bv 13 sqq. 
exigua frustula C 18 στεφ. éyx. om. DEQ. 13. 14 πρόσδ. φησιν 
Βν 14 ϑεσμὸν BDE: τεϑμὸν καὶ ϑεσμὸν αν 14.15 νόμιμον 
B: νόμισον E νόμον 0 1 λέγει — ὕμνον om. E. 16 τεϑμὸν] 
τεϑμὸν δὲ Βν j νόμον] νόμον φησί BOv 19 l. om. Bv || ἄγει 
(alt.)] ἄγει φησὶν Bv 21 sch. 39g ad στεφάνων pertinet 
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BDEQ 48". τῶν ἀνὴρ ϑνατός: ὧν εὐτυχημάτων, τῶν τῆς 
CDEQ διπλῆς νίκης, οὐδέπω πρότερον εὐτύχησεν ἀνήρ. c. ἄλλως" 

ἀντὶ τοῦ οὐδεὶς πώποτε τῶν ἀνθρώπων τὰς δύο ταύτας 
BEQ νίκας ἐν μιᾷ ἡμέρα ἔλαβεν, εἰ μὴ μόνος αὐτός. ἃ. πρῶτον 

καὶ μόνον φησὶ τὸν Ξενοφῶντα χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 
B στάδιον καὶ πένταϑλον νικῆσαι Ὀλύμπια. 6. λέγει δὲ καὶ 
ἄλλας νίκας αὐτοῦ. 

BCcDEQ — 45a. δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων: νῦν 
στέφανοι. ἐκ σελίνων γὰρ οἵ στέφανοι. b. πλόκοι δὲ, 

BCEQ παρὰ τὸ πλέκεσϑαι τοῖς τὰ ᾿Ισϑμια νικῶσι. ὁ. σημειωτέον 
ὅτι ἤδη ἀπεδέδεικτο ᾿Ισϑμοῖ ἀπὸ σελίνων στέφανος. ὡς ἐν 

BCDEQ Νεμέοις. ἀμφότεροι γὰρ ἐπιτάφιοι. ἱερὸν δὲ | τὸ σέλινον 
τῶν καταχϑονίων. 

BCcDEQ 46a. οὐκ ἀντιξοεῖ: οὐκ ἐναντιοῦται. b. ἀντὶ τοῦ 
ἐνίκησε καὶ Νέμεα. ^ c. οἵ δὲ ὅτι ἀντίκειται, ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῶν ξύλων τῶν ξεομένων καὶ ἀλλήλοις ἁρμοζομένων. 

BCEQ τὰ γὰρ συναρμοζόμενα συγξέεται | ἀλλ᾽ ἀντιξοεῖ καὶ ἀντι- 
βαίνει πρὸς τὴν ξέσιν ἁρμοστὰ ὄντα. 

BCDEQ — 48. πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖο: καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

10 Plut. qu. conv. 5,3 14et15 EM 114,24. EG 60, 31(?) 

1 ϑνατός om. ΒΕῸ 2 οὐδέπω] οὐδέ τις D || ηὐτ. E || ἀνήρ 
DO: ἀνὴρ πρότερος BE | ἄλλως EQ: τῶν ἀνήρ C om. D 3 ἀντὶ 
τοῦ om. C GO || πώποτε DO: ποτε CE — 4.5 πρῶτον δὲ καὶ μόνον 
Bv πρῶτος καὶ μόνος E 6 Ὀλύμπια EQ: Ὀλυμπίοις Bv 
8 l. B: πλ. σελ. CDEQO || σελήνων E**Q** | νῦν CDEQO: γρ(άφε- 
tou) B 9 £x —- στέφανοι om. CD | ὁ στέφανος Bv || πλόκοι δὲ 
om. B 10 σημειωτ. δὲ BCv ἄλλως" σημειωτ. EGO 11 &ze- 
δέδεικτο ἢ: ἀποδέδεικται Β ἐπέδεικτο E. ἀπέδειχτο GU. ἀπέκειτο 
C | ἀπὸ] ὁ ἀπὸ v I στέφανον E 19 ἀμφότερος et ἐπιτάφιος 
b || σέλινον γὰρ ἐδίδοτο ὡς τὸ σέλ. etc. D 18 καταχϑονίων 
ϑεῶν CDOb 14 οὐκ --- ἐναντιοῦται] τὸ δὲ οὐκ ἀντιξ. ἀντὶ 
τοῦ οὐκ ἀντίκειται B. Νέμεά τ᾽ οὐκ ἀντιξ. ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔναντ. U 

14.15 ἀντὶ τοῦ ἐνίκησε ὈΕΌ: ἐνίκησε γὰρ Βῦν 15 ἀπὸ] 
ἐκ ἃ 17 συναρμόζοντα E || [συγξέε]ται B, serv. acc. {οὐδ συγξέ- 
eva, cj. Mommsen sch. Germ. p. 61; si ἀντίκειται idem valet 
quod οὐκ ἀντιξοεῖ, recte | ἀλλ᾽ om. Ὁ 18 ἀνάρμοστα Anonym. 
in Misc. Obs. 10 (1739) p. 428, vix recte 19 vo? om. E | 
αὐτοῦ) αὐτοῦ τοῦ Qb 



Olymp. XIII 43 — ὅθ 3601 

Θεσσαλοῦ (κύριον δὲ Ovouc: αὐτοῦ τούτου γὰρ παῖς ὃ 
Ξενοφῶν) ἀνάκειται ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ ἡ δόξα ἡ ἐκ τοῦ δρόμου. 

49. (αἴγλα: ἀντὶ τοῦ ἡ νίκη. 
50a. Πυϑοῖ v' ἔχει: ὡς καὶ τὰ Πύϑια τοῦ Θεσσαλοῦ 

5 νενικηκότος. Ὁ. ὁ δὲ λόγος᾽ κατὰ δὲ τὴν Πυϑίαν διαύλου 
καὶ σταδίου τιμὴν ἔλαβε. ^ c. λέγει δὲ Θεσσαλὸν, τὸν τοῦ 
Ξενοφῶντος πατέρα. 

c ? AU Ps ? 1 E 2 - c , 

ὅ1 8. ἁλίῳ ἀμφ᾽ ἑνί: ἀντὶ τοῦ ἐν μιᾷ ἡμέρα. 
51b. μηνός τέ of τωὐτοῦ: κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν μῆνα B( 

10 τρία ἔργα καὶ ἐν ταῖς A veu ταῖς τραχείαις καὶ τρεῖς 

1 

2 

5 

eo 

ἄϑλους περιεποίησεν αὐτῷ ἡ ὀξύδρομος ἡμέρα. C; ἔργα 
καὶ ἀγωνίσματα κάλλιστα, ἀφ᾽ ὧν ἐστέφϑη τὰς κόμας καὶ 
τὴν κεφαλήν. ἃ. τρία δὲ ἔργα εἰπε δίαυλον καὶ ὁπλιτι- 
κὸν δρόμον καὶ στάδιον. 

Β 
DEQ 
BDEQ 
B 

B 
C)DEQ 

54. ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκεν: ἤτοι 5 πρὸς τὸν δρό- BCDEQ 
μον τότε ἀποκληρωϑεῖσα καὶ ἐπαρκοῦσα᾽ ἢ ἡ παρασχοῦσα 
αὐτῷ τὸ τάχος διαρκές. ἢ αὐτὴ οὖσα [ἡ] ὀξύπορος καὶ 
ὀξύπους. 

56a. Ἑλλώτια δ᾽ ἑπτάκις: τὴν προσηγορίαν φασὶ BCDEQ 
ταύτην ἐσχηκέναι τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἀπὸ τοῦ ἐν Μαραϑῶνι ἕλους, 
ἔνϑα ἵδρυται. b. ἄλλως᾽ Τιμάνδρου ϑυγατέρες τέσσαρες 
Κορίνϑιαι᾽ “Ελλωτὶς, Εὐρυτιώνη, Xovo$, Κοτυτώ. ἁλούσης 
τῆς πόλεως τὴν νέαν τὴν Χρυσῆν ἡ Elilotig ἁρπάσασα 
εἰσῆλϑεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿ϑηνᾶς, ἔνϑα περικατάληπτος 

1 κύριον .--- 2 "Evog. om. Βν 1 δὲ om. CD || αὐτοῦ om. D || 
τούτου] ὁ τούτου 0 8 ἡ νίκη B: ἐνίκησεν 41lom.D 56 
δὲ à. DEO: Πυϑοῖ τ᾽ ἔχει Bv | δὲ (alt.)] om. ἃ post Πυϑ'. hab. ΟΡ; 
τὴν om. Ε 8 ἁλίῳ V: τἀλίῳΒ 9 .τωὐτοῦ om. CD ? (macul. )EO 

10 τρία φησὶν ἔργα Β΄ ]| καὶ (alt.) BD: τρία ἔργα καὶ EQ 
11 ἡ ὀξ. ἡμέρα ΟΌΕΘ: ἡ ὀξύτης τῶν ποδῶν καὶ ἡ ὀξ. ἡμέρα 

Bv || ἔργα] καὶ ἔργα Ε || ἔργα — 12 κάλλιστα om. D? (macula) 
13.14 ὁπλικὸν CDEO 15 ποδαρπὲς B || ἡ ἡμέρα BCD || ϑῆκεν 
om. CDEQ | ἡ om. Β 16 προσχοῦσα E 17 τάχος BE: τέλος 
006 | ἢ CDE: ἡ Bv 5 7 GPQUh | ἡ BEQO: ἢ D om. (O)Gh 
19 ᾿Ελλώτια etc. fere BCE 19.20 ταύτην foy. φασὶ Bv 
21. 22 τέσσαρες Κορίνϑιαι G: δῖα Κορίνϑια C δία Κορίνϑιαι E 
Κορινϑία ΟΡ τοῦ Κορινϑίου Ὁ Κορίνϑιαι cj. b 22 Ἕλλω- 
τίς Db: ᾿Ελλώτια CEQ || Εὐριτιώνη Ὁ || Κωκυτώ Ὁ Ο' καὶ κυτώ G 
Κωτυτώ b 24 περικάληπτος E 

CDEQ 



368 Scholia 

γενομένη ἔρριψεν ἑαυτὴν εἰς τὸ πῦρ. καϑάρσια οὖν ἄγεται 
τῇ ϑεῷ, ἅτινα οἵ μετὰ ταῦτα ᾿Δλήτου Ἑλλώτια καλοῦσιν. 51Ὲ 

BCDEQ C. ἑορτὴ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἐν Κορίνϑω, ἐν ] καὶ ὁ ἀγὼν 

EQ 

τελεῖται ὃ καλούμενος λαμπαδοδρομικὸς, ἐν ᾧ ἔτρεχον νεα- 
νίαι λαμπάδας κρατοῦντες. αὕτη δὲ J| πανήγυρις εὑρέϑη 
κατὰ μέν τινας ἐπειδὴ τὸν ἵππον τοῦ Βελλεροφόντου ὑπέ- 
ταξεν ἡ ϑεὸς τὸν Πήγασον καὶ περιέϑηκεν αὐτῷ τὰ χαλινὰ 
καὶ οὕτως εἷλεν αὐτόν. ἢ διὰ τοῦτο᾽ Δωριεῖς σὺν τοῖς 
ἩΗρακλείδαις ἐπιϑέμενοι Πελοποννησίοις Κόρινϑον χειρωσά- 
μενοι ταύτην τῇ φλογὶ συνέφλεγον. τῶν τοίνυν γυναικῶν 
ἐν τῇ πορϑήσει, φευγουσῶν, τινὲς ἐξ αὐτῶν ἅμα Εὐρυτιώνῃ 
καὶ ᾿Ελλωτίδι εἰς τὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς εἰσελϑοῦσαι νεὼν οὕτω 
διαφεύξασϑαι τὸν κίνδυνον προσεδόκησαν. ὡς δὲ ,ἦσϑοντο 
Δωριεῖς, κατὰ τούτων πῦρ ἔπεμψαν. αἵ μὲν οὖν ἄλλαι 
ἔφυγον, ἡ δὲ Εὐρυτιώνη καὶ ἡ “Ἑλλωτὶς ἀδελφαὶ τυγχά- 
νουσαν μετὰ παιδίου κατεφλέχϑησαν. λοιμοῦ δὲ συμπε- 
σόντος οὐ πρότερον τὸ νόσημα παύσασϑαι ἔφη ἡ ϑεὸς πρὶν 
ἐξιλεώσασϑαι τῶν παρϑένων τὰς ψυχὰς καὶ “Ελλωτίδος ᾿4ϑη- 
νᾶς ἱερὸν ἰδούσασϑαι καὶ πανήγυριν ᾿ΕἙλλώτια καλουμένην" 
καϑ' ἥν φησιν ἑπτάκις νενικηκέναι τὸν Ξενοφῶντα. 
d. ἄλλως" ἐν Κορίνϑω τὰ ᾿Ἑλλώτια ἄγεται τῇ "Elio 

1 καϑαρσία b 2 μετὰ ταῦτα ᾿Δλήτου (s. 4Àqrov) CEGO: 
μετὰ ταῦτα D μετὰ ᾿Δλήτου ἐπικρατήσαντες Ζωριεῖς b. Post ᾿4λή- 
του nonnulla excidisse vid. | ἐκάλεσαν b 3 sch. 56c 'EA1ó- 
Tux praem. C, 'EAA. δ᾽ ἑπτάκις E, ἄλλως D, ἄλλως ᾽Ελλ. δ᾽ ἕπτ. Q, 
γίνεται οὖν Βν 4 λαμπαδοδρόμος. οὐ λαμποδοδρομικὸς E! 

6 Βελεροφ. BC Βελλοροφ. D 8 xol] ἢ E 8 — 369,4 
cfr. Thom. p. 396,5 8 7 διὰ τοῦτο BC: ἄλλως Ὁ καὶ διὰ 
τοῦτο E || Ζωριεῖς 'CDEQ: ἐπειδὴ Δωριεῖς Bv 9 ft. (xol) Kó- 
ρινϑον 10 ταύτην — συνέφλεγον om. D. Videntur nonnulla 
excidisse 11 τινὲς — 14 Δωριεῖς) τὸν νεὼν τῆς ᾿4ϑηνᾶς προσ- 
δραμοῦσαι Ὁ 11 «“Εὐρυτιώνῃ ἢ Εὐριτιώνῃ θ Εὐρυτίνῃ ΒΕ 

12 ̓ Ελλώτιδι B ᾿Ελλατίδι € ᾿Ελλωτίᾳ EQ 14 τὸ πῦρ 09 
καὶ αἱ μὲν ἄλλαι D 15 Εὐρυτιώνη D(Q)v: Εὐρυτίων C Εὐ- 
ρωτὶς B Εὐρυτὶς E ll “Ελλωτὶς (C)D: ᾿Ελλωτιώνη B ᾿Ελλωτίνη E 
᾿ἙΕλωτία ἃ 16 μετὰ παιδίου om. D || συγκατεφλέχϑησαν Βν 
17 παύσεσϑαι Bv (παύσασϑαι et Thomas) 18 ᾿Ελλωτίδος BCE 

20 ἥν} ἢ ἥντινα CD | ἑπτάκις] ἑπτάκις αὐτὸν ΕΒ] — 21 ᾽Ελλώ- 
tix etc. ubique E 

οι 

20 



Olymp. XIII 56 — 58 369 

"AOnvà. τυχεῖν δὲ αὐτὴν ταύτης τῆς προσηγορίας Κοορίνϑιοι -— xeu ki οὐ AOL air a abd idee ami eno : 
μὲν λέγουσιν ἑλοῦσαν καὶ χαλινώσασαν παρ αὐτοῖς vOv Πη- 

: e CERO e oC A ' ; . - , 
γασον᾽ oí δὲ ἀπὸ τοῦ ἕλους τοῦ περὶ τὸν Μὰραϑῶνα, ἐν 
ξ * 
ᾧ ἵδρυται oí δὲ ἀπὸ ᾿Ελλωτίδος παρϑένου. 1E 

δ 97. Ποτειδᾶνος τεϑμοῖσιν: ἐν τοῖς ᾿Ισϑμικοῖς ἀγῶ- BCDEQ 
T ' —» ὯΝ , 9 » 

σιν οὗτοι γὰρ τοῦ Ποσειδῶνος νόμιμοι ἀγῶνες. 
58a. Πτοιοδώρου Θεσσαλὸς, Θεσσαλοῦ “Ξενοφῶν. 

b. Πτοιοδώρῳ σὺν πατρί: Τερψίου ἀδελφὸς Πτοιόδωρος, BDEQ 
καὶ Τερψίου μὲν παῖδες ᾿ρίτιμος καὶ Ναμερτίδας, Πτοιο- 

i10 δώρου δὲ Θεσσαλὸς, οὗ Ξενοφῶν. c. τινὲς δὲ τὸν Να- 
, , , , ? , 1 y τ 

μερτίδαν Ερίτιμόν φασιν, Eowíuov δὲ Αὐτόλυκον. 
98d. μακρότεραι τέρψιες: αἱ πλείους ἀκολουϑοῦσι BCDEQ 

νῖκαι ἐπιτερπεῖς καὶ ὕμνοι μέγιστοι. καὶ ἤδε μὲν ἡ ἐξή- 
γησις οὕτως, εἰ τὰ τῆς γραφῆς, ὡς ἔν τισιν, ἔχει τὸν τρό- 

15 TOv τοῦτον᾽ μακρότεραι τέρψιες ἕψονται ἐρίτιμοί τ᾽ ἀοιδαί. 
, ET , κ᾿ , ' 1X 2 , 2! εἰ δὲ ὀνόματα λάβοιμεν τὸ Τερψίας καὶ τὸ Ἐρίτιμος. ἔσται 

τὰ τῆς διανοίας ὡς εἴπομεν. 6200 

56e. EM 332, 48: ᾿Ἑλλωτίς)] ᾿4ϑηνᾶ οὕτω καλουμένη ἔτι- 
μᾶτο ἐν Κορίνϑω᾽ καὶ ἑορτὴ ᾿Ελλώτια. εἴρηται δὲ Ἑλλωτὶς ἡ 

20 ϑεὸς, ὅτε Βελλεροφόντης τὸν Πήγασον ἵππον ἑλὼν καϑ᾽ ὑποϑή- 
xnv καὶ συμμαχίαν τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἐχαλίνωσε. καὶ ἀπὸ τοῦ ἑλεῖν 
τὸν ἵππον ᾿Ἑλλωτίαν προσηγόρευσεν αὐτὴν καὶ ἱερὸν αὐτῇ ἱδρύ- 
σατο, καὶ τὰ Ἑλλώτια ἑορτήν (ἑορτή edd.) ἢ ἀπὸ τοῦ πρὸς. 
Μαραϑῶνα ἕλους ἐν ᾧ ἴδρυται. Πίνδαρος ἐπινικίῳ Ξενοφῶν- 

95 τος. — Ath. 15, 678b. 

1 Κόρινϑον 2. παρ᾽ θ τ 4 ἀπὸ τῆς E434.Q0 5l. om. 
D || Ποτιδᾶνος E || ̓Ισϑμιακοῖς 050 ᾿Ισϑμικοῖσιν ΕΞ 6 τῷ Ποσει- 
δῶν. Βν 7 Ilvowo0. ἦν O. CD || Θετταλὸς E || Θεσσαλοῦ δὲ X. 
CD 8 l. om. D || IIroioóóoo] Πτοιοδώρου EQ 9 Τερψίο- 
voc r (Τερψίου B) | Νημερτίδας D ZAusor. Q** 9. 10 IIroto- 
δώρῳ B 10 Θετταλὸς BE || τινὲς ---11 φασιν om. D 10 δὲ (alt.) 
om. E 10.11 usor. EQ | τοῦ Ναμερτίδα b (n. cr. p. 422) 
11 ᾿Ερίτιμον] ᾿Εριτίμου E: 12 1] om. BD ἔψονται C || αἱ 
CDEQO: μακρότεραι xol B «xo. τέρψιες καὶ v 18 νῖκαι 
CDEQ»*b: τέρψιες Q^* καὶ B om. v || καὶ ὕμνοι] ὕμνοι καὶ Bv | 
καὶ (alt.)] óà: C om. D| ἡ om. CD 14 εἰ τὰ Dh: εἶκα BCEGOv 
δῆτα Beck | ἔχοι E 15 τέρψιες B: τέρψεις CDEQO || ἔψοντι 
"Eoiviuov ταῖς ἀοιδαῖς D (ταῖς ἀοιδαῖς et C) 16 λάβοιμεν 
CDEQ: λ[αμβάνομεν }] Bv || Τερψίας] ᾿Ερξίας EQ || 'Eowtuov E. 

ScHOL. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 24 
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BDEQ — 60a. ὅσσα v iv Δελφοῖσι: ϑαυμαστικῶς τὸ ὅσσα, 
ἀντὶ τοῦ πολλάκις iv Δελφοῖς ἐνίκησαν. ^ b. ἀντὶ τοῦ τὰ 
Πύϑια. 

B()DEQ θ28. ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος: πόσα δὲ καὶ ἐν τῇ 
Νεμέᾳ, ijo ἐστι περιορισμὸς τοῦ λέοντος, ἐν ᾧ ἐτράφη ὃ s 

BCDEQ λέων ὁ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἀναιρεϑείς. esc Ὁ. ἄλλως᾽ 
χόρτοις περιορίσμασι" τὸ γὰρ παλαιὸν χόρτους φυτεύοντες 

BCEQ ἀντὶ φραγμῶν περιώριξον τοὺς τόπους. | Ὅμηρος (4) 640): 

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 6250 

BCDEQ — 63a. δηρίομαι πολέσιν: διαφιλονεικήσω πλείστοις 10 
περὶ τῶν ὑμετέρων καλῶν. καὶ τοῖς ἄλλοις ἀξιοπρεπέσι τὰ 
κατορϑώματα ὑμῶν ἀντιπαραϑεὶς οὐκ ἐλάττονα ὄντα ταῦτα 
ἀποδεικνύς. ^ b. ἢ οὕτω᾽ διαμαχεσϑήσομαι εἷς Ov περὶ 
πλειόνων κατορϑωμάτων. 6. πλεῖστα μὲν οὖν περὶ ὑμῶν 
πρὸς πάντας καταλέγειν ...., σαφῶς μέντοι καὶ ἀκριβῶς 15 
οὐκ ἂν δυνηϑείην πάντα εἰπεῖν, ὥσπερ οὐδὲ ϑαλασσίας 

EQ ψηφῖδος τὸν ἀρυϑμόν. — d. ἢ οὕτως" περὶ πλήϑει καλῶν: 
CEQ τῶν ἀνδραγαϑημάτων. ^ e. οὕτω τὰ καλὰ πλεονάζει παρ᾽ 
EQ ὑμῖν ὥστε μηδὲ ἀριϑμῆσαι σαφῶς | καϑάπερ οὐδὲ τὰς πα- 

ραϑαλασσίους ψηφῖδας. 20 

1: sch. DT ὦ 640. Eust. I1. 1369, 16. EM 813, 54. sch. AD 
A 174. Eust. Il. 883, 45 

1 l. om. D || v] ἐλ B || “Πελφοῖς EQ || &avuecrixóv (b 
2 ἀντὶ τοῦ om. D | ἐν ΒΌ: δὲ καὶ ἐν D δὲ ἐν E || ἐνίκησαν B: 
ἐνίκησεν DEG || ἀντὶ τοῦ DO: ἂν E om. Β 4]. om. D || χόρτος 
E | πόσα] ἀντὶ τοῦ πόσα Bv | καὶ om. E — 5 ἀνετράφη ἢ 
6 ὁ ὑπὸ] ὑπὸ DO [Ἡρακλέος BEO 7 xy. ἀντὶ τοῦ περ. BCv 
(περιορισμοῖς C) 7.8 χόρτον φραγμοὺς D, om. φυτ. ἀντὶ 
9 αὐλοῖς Ev (corr. Beck) | κυλινδούμενος ΒΕ θ᾿“ 10 πολέσιν 
ΒΌ: πόλεσιν E om. CD | ἀντὶ τοῦ φιλονεικ. Βν 11 ἡμετ. CEQ 

19 post ἀντιπαραϑεὶς (-περιϑεὶς E) add. φιλονεικήσω 8M 
00x — 13 ἀποδεικνύς om. D 12 ἔλαττον EO. | ὄντα om. CE 

13 διαμαχεσϑήσομαι B: -χεϑήσομαι Ε -χέσομαι ἢ -χησό- 
μεϑα D 14 sch. 63e ἢ οὕτω praem. B, (ἄλλως) ὡς μὰν σαφές 
ΟΕῸ 18 καταλέγ(ειν) Β καταλέγειν (Éyov» anonym. ap. Oxon. 
perperam; ft. x. (ἔχω, 16 πάντως D πάντας E || οὐδὲ om. D 

16.17 ϑαλασσίων ψηφίδων Ὁ 17 post ἀρυϑμόν repet. sch. 
63b C, sed del. 18 πλεονάζειν Gb 18.19 ἐν ὑμῖν Cb 
19 μηδὲ ego: μήτε 20 ψήφους GO b 
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66. (movri&v:) ϑαλασσίων. πολιῶν. pe! 
67a. ἕπεται δ᾽ ἐν ἑκάστῳ μέτρον: τὸ μέτρον και- BDEQ 

ροῦ δεῖ κἀγὼ οὖν, φησι, παύσομαι ὑπὲρ μέτρον ἐπαινῶν 
ὑμᾶς. b. ἐπεὶ δὲ μετρίως ἐκτὸς τῆς ὠδῆς ἐγένετο, ϑέλει DEQ 

5 ἀναλαβεῖν. ^ c. ἄλλως" οὐδὲν οὖν πλεῖον δύναμαι λέγειν, BCEQ 
ἵνα μὴ τῷ ἀμέτρῳ λυπήσω τινάς. — d. ἑκάστῳ γὰρ πράγ- CEQ 
ματι μέτρον ἀκολουϑεῖ καὶ συμμετρία᾽ τοῦτο δὲ αὐτὸ νοῆ- 
σαι τὸ τῆς συμμετρίας εὔκαιρόν τέ ἐστι καὶ ἄριστον. 

69a. ἐγὼ δ᾽ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλείς: ἐγὼ δὴ οὖν, BCDEQ 
10 οὐχ ὡς ἀλλότριός Tig, ἀλλ᾽ ὡς ἴδιος καὶ κοινὸς ἐν ὑμῖν, 

παρ᾽ οἷς καὶ τὴν σύνεσιν τῶν προγόνων ὑμῶν λέγων | καὶ BEQ 
τὰ ἀνδραγαϑήματα τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἡρώων τὰ κατὰ πόλεμον 
καὶ αὐτὰ λέγων, οὐδὲν ἀλλότριον διαψεύσομαι τῆς Κορίν- 
ϑου. 6950 b. ἄλλως" ὡς ἴδιος, τουτέστιν ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν 

15 ἀποσταλεὶς καὶ προκριϑεὶς τὴν βούλησιν τῶν ὑμετέρων προ- 
γόνων καὶ τὸν ἡρωικὸν πόλεμον οὐ ψεύσομαι περὶ τῆς Κο- 
oív9ov γαρύων, τουτέστι φωνῶν καὶ λέγων. μῆτιν δὲ BCDEQ 
παλαιγόνων ἔφη τὴν Σισύφου. ἱστορεῖται γὰρ γεγονέναι 
συνετός. Ὅμηρος (Ζ 153) 

0 ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 6980 

e. ἄλλως" οὐκ ἀλλότριός τις ὑμῶν ἀλλ᾽ οἰκεῖος, οὐκ ἴδιος EQ 
δὲ κατὰ γένος. ὁ000 d. ἄλλως᾽ ἐν κοινῷ: ἐν ὑμῖν.  CEQ 
e. ἢ οὕτως κοινοῦ ὄντος τοῦ ἐγκωμιάζειν οὐκ ἐχρησάμην 
τῇ κοινότητι. 565ῈΕ 

25 70. παλαιγόνων: τῶν σοφῶν. τοῦτο γὰρ εἰρήκασιν οἷ Ε 
παλαιοὶ τῶν σοφῶν. 

21. B(D): νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος EQ 8 κἀγὼ] κἂν D 
5 ἄλλως] ἕπεται δ᾽ ἑκάστῳ C 6 ἀμέτρῳ ΟΕ: μέτρῳ Bv | 

λυπήσω. τινὲς (0 λυπήσομαί τινας Beck tacite — 9 1. BO: ἐγὼ δὲ 
ἴδιος CDE || ἐγὼ (alt.)] ὁ νοῦς" ἐγὼ EQ || o9v] οὖν φησιν Bv 
10 ἡμῖν DE 12 τῶν ἀνδραγαϑημάτων . 18 ψεύσομαι Q.. Ft. 
χαταψεύσομαι ᾿) τῆς] τοῖς ΕΡ 14 ἡμῶν E 1.16 προγόνων] 
πολέμων E 16 οὐ ψεύσομαι) οὐ (s. v. add. 6) καταψεύσομαι Gb 
καταψεύσομαι ἃ 17 γηρύων E | καὶ om. Bv 18 ἱστορεῖς- 
ται — 19 συνετός om. D 20 ὃ codd. Hom.: ὃς 21 ὑμῶν 
E6: ὑμνῶ Qb 23 κοινοῦ CE: ἐν κοινῷ νοῦ G ἐν κοινῷ ov ἢ 
ἐν κοινῷ Ὁ 

94* 
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BDEQ — 72a. αὕτη ἐστὶν ἡ μῆτις ἡ προκειμένη τῶν προγόνων, 
BEQ ἧς ὑπόδειγμα Σίσυφος. Ὁ. τὸν μὲν Σίσυφον λέγω, φη- 

σὶν,. οὕτω συνετώτατον ἐν ταῖς ἐπινοίαις γεγενῆσϑαι ὡς 
ἂν ϑεόν. 

Β 18. πυκνότατον παλάμαις: συνετώτατον βουλαῖς ἢ 
γνώμαις. 

BCDEQ 7048. καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν: καὶ τὴν 
Μήδειαν ὑμνῶ τὴν παρὰ γνώμην τοῦ πατρὸς αὐτῆς γαμη- 
ϑεῖσαν᾽ ἐγαμήϑη δὲ τῷ ᾿Ιάσονι σοφὴ οὖσα᾽ τὴν γενομένην 
σώτειραν καὶ βοηϑὸν τῇ ᾿Δ4ργοῖ. ἐβούλετο γὰρ ὃ Αἰήτης 

BEQ ἀνελεῖν τοὺς ᾿Δργοναύτας. b. ἄλλως᾽ πατρὸς ἀντία: 
- ἠναντιώϑη κατὰ τὸν γάμον τῷ πατρὶ ἡ Μήδεια" ὃν γὰρ 
ἐκεῖνος οὐκ ἐβούλετο ᾿Ιάσονα, τούτῳ ἐγήματο καὶ συναπῆρεν 

BCDEQ αὐτῷ. 6. ἕξητεῖται δὲ τί δήποτε τὴν Μήδειαν Κολχίδα 
οὖσαν εἰς τοὺς περὶ Κορινϑίων λόγους προσάγεται. τάδ 0 

BDEQ d. φασὶ δὲ τὴν Κόρινθον πατρῷον εἶναι κτῆμα Μηδείας. 
Αἰήτῃ γὰρ τῷ Ἡλίου καὶ ᾿Δντιόπης χρησμὸν δοϑῆναι πόλιν 
οἰκίζειν ἐν Κόλχοις ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχουσαν, τὴν 
δὲ τῶν Κορινϑίων τυραννίδα παρακαταϑέσϑαι Βούνῳ τῷ 
Ἑρμοῦ, ἐντειλάμενον, εἰ μὲν ἐπανέλϑοι, ἀποδοῦναι αὐτῷ, 

BEQ εἰ δὲ μὴ, αὐτὸν ἔχειν. 6. τὴν δὲ Μήδειαν ἐρασϑῆναι 
BCEQ Σισύφου φησὶ Θεόπομπος. wsEQ ἢ ἄλλως᾽ διὰ τί Mm- 

δείας ἐμνημόνευσεν; ὅτι ἡ Κόρινϑος πατρῷον αὐτῆς κτῆμα 

22 sch. Eur. Med. 9. Tzetzes ad Lyc. 174. 1024. Paus. 2, 8,10 

11. nullum DE: μῆτίν τε Bv ἄλλως: μῆτίν τε γαρύων ἃ | 
αὐτή B?v || ἐστὶν] δὲ D 2.83 λέγω φησὶν οὕτω E: οὕτω φησ 
λέγω Bv λέγουσιν οὐτωθ 11). οπι. ἢ | καὶ (alt. om. Ε 8 τὴν] 
óg E 9. ywoyu. DE 11 ἀντίαν Ε 12 ἠναντ.]) ἐπεὶ ἦναντ. 
Bv 18 ἐγήματο ΠΌ ἐγάμητο E: ἐγαμήϑη Βν 1 προσάγε- 
ται EQ? (in -αγ-): προάγεται BD 16 φησι DE || πατρῶον ἃ 
πατρωὸν E: πρῶτον Dv om. B || κτῆμα εἶναι Bv 17 γὰρ EQ: 
02 BD 18 KoAyoig DEG || αὐτοῦ DEO: αὐτῆς B 19 παρα- 
καϑέσϑαι E καταϑέσϑαι ἃ | Βούνῳ BD: Bovróuo EGHQ 
20 ἐπανέλϑοι EH: ἐπανέλθῃ DO ἐπαναχϑείηΒν 21 54. schol. 
mutilum esse censet Seeliger lex. myth. Roscheri II, 2493 
22 —313,'7 cfr. Thom. p. 401,1 22 ἄλλως — 23 ἐμνημ. om. C 

22 διὰ τί EGO b: διὰ τοῦτο Bv 
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γέγονε τούτῳ τῷ λόγῳ᾽ ᾿Δλωεὺς γὰρ καὶ Αἰήτης ὁ Μηδείας 
πατὴρ ἐγένοντο παῖδες Ἡλίου καὶ ᾿Αντιόπης. τούτοις ὃ 
Ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, καὶ ἔλαβεν ᾿Δλωεὺς τὴν ἐν ̓ 4ρ- 
καδία, τὴν δὲ Κόρινϑον “ἰήτης. Αἰήτης δὲ μὴ ἀρεσϑεὶς 
τῇ ἀρχῇ Βούνῳ μέν τινι Ἑρμοῦ υἱῷ παρέδωκε τὴν πόλιν 
εἰπὼν φυλάττειν τοῖς ἐσομένοις ἐξ αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ | εἰς BCDEQ 
Κολχίδα τῆς Σκυϑίας ἀφικόμενος ὥκησε βασιλεύων. διδά- 
σκει δὲ τοῦτο Εὔμηλός τις ποιητὴς ἱστορικὸς εἰπών (fr. 2 K.): 

ἀλλ᾽ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿Δλωεὺς ἐξεγένοντο 
3 , |? , 7 3. , Ἡελίου ve καὶ ᾿Δντιόπης, τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν ἑοῖς Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός. 
e M 9. 9:5 V , , ? - 

ἣν μὲν ἔχ 4oomóc, ταύτην πόρε δίῳ loci: 
ἣν δ᾽ Ἐφύρη κτεάτισο᾽, Αἰήτῃ δῶκεν ἅπασαν. 
Αἰήτης δ᾽ ἄρ᾽ ἑκὼν Βούνῳ παρέδωκε φυλάσσειν 
εἰσόκεν αὐτὸς ἵκοιτ᾽ ἢ ἐξ αὐτοῖό τις ἄλλος, 
ἢ παῖς ἢ υἱωνός" ὃ δ᾽ ἵκετο Κολχίδα γαῖαν. 

Βοῦνος δὲ Ερμοῦ καὶ νύμφης τινὸς παῖς. s CEQ ρ΄ ἄλλως" 
Μηδείας μέμνηται ὅτι ἐν Κορίνϑῳ κατῴκει καὶ ἔπαυσε Ko- 
οινϑίους λιμῷ κατεχομένους ϑύσασα 4ήμητρι καὶ νύμφαις 

30 Δημνίαις. ἐκεῖ δὲ αὐτῆς 0 Ζεὺς ἠράσϑη., οὐκ ἐπείϑετο δὲ 
ἡ 1] ἡήδεια τὸν τῆς Ἥρας ἐκκλίνουσα χόλον διὸ καὶ Ἥρα 

1 γὰρ B (s. v) EO: om. € Eur. Thom. ce v || ὁ om. E 
3 ἔλαβεν) ἔλαχεν ἢ | Ἁ«λωεὺς fere B 8.4 τὴν Ἀρκαδίαν C (Eur. 
cod. B, Thom.) 44 τὴν δὲ Κόρινϑον Αἰήτης CEQ Tz. Eur. Thom.: 
ὁ δὲ Αἰήτης τὴν Κόρινϑον Bv | Αἰήτης δὲ BEQ: ὃς C οὗτος 
οὖν Eur.  ἐρασϑεὶς E εὑρεϑεὶς C 5 Βούνῳ B Tz. Eur. Paus.: 
Bovvóuo CEGQ Thom. 6 σεσωσμένοις Qv (corr. Beck) — 8 ποιη- 
τὴς om. D — 9 ἐγένοντο ἃ 11 δάσσατο Tz. Eur : δάσατο BCE 
(et nonnulli codd. Tzetzae) ósócevro Q 12 ἔχ᾽] ἔσχ᾽ E ἔναιεν 
Tz. {[|πταύτην] τὴν Tz. 13 'Eg$on C^" Tz.: 'Egóon» BQ 
ἐφύρει E || κτεάτισσ᾽ B Tz.: κτεάτισεν Ὁ κτεάτεσ᾽ Ε κτεατεσο᾽ Q 
(eodd. Tzetzae nonnulli)| óóxs περὶ πᾶσαν C 14 Ab; E!| 
Bovvó E Bovvóuo CQ | 15 et 16 ap. Tz. licenter mutati 
16 ἢ παῖς ἢ B: παῖς ἢ Ü'E. παῖς 7 δὴ ἢ παῖς ἢ καὶ C? ἢ παῖς 
ἠδὲν || ἵκετο] ὥχετο Tz, h 17 Βοῦνος — παῖς om. cod. B Eur., ΤΖ." 
Bovvóuog C || τινὸς παῖς] υἱὸς γέγονεν Eur. | ἄλλως] καί φησι C 

19 Ζήμητραν C! “ήμητρα ἃ 20 Λημνίαις] λιμναίαις cj. 
Beck; sed cfr. Lobeck Aglaoph. p. 1209 (Strab. 10, 472) 

21 χόλον ἐκκλίνουσα B |7 Ἥρα EQ 

BCEQ 
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ὑπέσχετο αὐτῇ ἀϑανάτους ποιῆσαι τοὺς παῖδας. ἀποϑανόν- 
1 r2 ^ ^Y f , τας δὲ τούτους τιμῶσι Κορίνϑιοι,. καλοῦντες μιξοβαρβά- 

ρους. τ40Ὲ0 

B 771. προπόλοις: τοῖς ἐμπορεύουσι. λέγει δὲ τοὺς .4ργο- 
ναύτας. 

EQ 788. τὰ δὲ καί mov iv ἀλκᾷ: καὶ τά move δὲ, λεί- 
πει γένη. διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας δόξαντα διατέμνειν καὶ 
πέρας ἐπιτιϑέναι τῇ μάχῃ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, τουτ- 
ἔστιν “Ελλήνων τε καὶ Ἰρώων. ἀπὸ κοινοῦ τὸ γαρύων τε 
καὶ ἀνυμνῶν. 

BCDEQ 78b. τὰ δὲ καὶ mor iv ἀλκᾷ: λείπει và γένη. 
c. οἵ Κορίνϑιοι ἐπ᾽’ ἀμφότερα ἠρίστευσαν ἐν Ἰλίῳ᾽ καὶ γὰρ 
τοῖς Τρωσὶ συνεμάχησαν καὶ τοῖς “Ἕλλησι, Τρωσὶ μὲν Γλαῦ- 
κος τὸ γένος εἰς Βελλεροφόντην ἀναφέρων τὸν Γλαύκου 
τοῦ Σισύφου, τοῖς δὲ ᾿Δχαιοῖς Εὐχήνωρ Πολυίδου τοῦ μάν- 

CDEQ τεως. | διὰ τοῦτο δὲ καὶ Σιμωνίδης εἶπε (fr. 60)" Κοριν- 
ϑίοισιν οὐ μανίει... οὐδὲ Ζαναοί. ἀμφοτέροις γὰρ σύμ- 
μαχοι ἐγένοντο. 

BCDEQ 828. τοὶ μὲν γένει ᾿Ατρέος: oí μὲν γὰρ περὶ τὸν 
BDEQ Εὐχήνορα | (Κορίνϑιος δὲ ὁ ἀνήρ) ἅμα τοῖς ᾿Δτρείδαις ἐβού- 

λοντο τὴν Ἑλένην ἀνακομίσασϑαι ἁρπασϑεῖσαν ὑπὸ ᾿Δλεξάν- 
BCEQ ὅρου τοῦ Ἰλιώτου. | ὅτι δὲ Εὐχήνωρ Κορίνϑιος ἦν, καὶ 

Ὅμηρός φησιν (Ν 663) 

11 (18 Ὁ---82 ἃ) Cramer anecd. Par. 1, 284, 32. Plut. Dio. 1 

1 αὐτῇ] αὐτῷ αὐτῆς Q 7 τῆς E: om. GOTUb || διατε- 
usiv Ὁ — 10 &vvuvóv E: ὑμνῶν GOb 11. B et (om. τὰ δὲ) 
D: ἄλλως Ε ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν C | λείπει τὰ [y]évn B: om. 
CDEO 19—16 cfr. Thom. p. 402, 20 19 οἱ K. φήσιν wet 
ἀμφότερα DE Thom.: ἀμφότερα τὰ μέρη Bv ἀμφοτέρους 
-oov ἢ 14 Βελεροφ. BC || ἀνάγων B Thom.v | vóv —16 Zo. 
om. D 14 Γλαύκου B: Γλαῦχον CEQ 18 Εὐχηνος E! -ἤνω 
E?| ὁ Πολυείδου, Το. 16 διὰ τοῦτο δὲ om. D || διὰ om. Ji 
καὶ ὁ Σιμ. D || size — 17 zteveot om. D 17 μανιεῖ C0; add. τ 
Ἴλιον C?7£b (ex Ar. rhet. 1, 1363*) || Ζαναοί b: Ζαναοῖς 
19 — p. 275, 2 in B partim. evan. 19 ᾿ἀτρέος D Ἀτρέως EQ: 
φίλῳ Bv om. C | μὲν γὰρ om. € 21 ἀνακομίσαι r. (-σ[ασϑαι] B) 

22— p. 375,2 cfr. Thom. p. 403,2 

10 

μ᾿ 

to 0 
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ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς, 
ἀφνειός τ᾽ ἀγαϑός τε, Κορινϑόϑι οἰκία ναίων. 8250 860 

82b. οὗ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες: oí δὲ ἀπε- B(C)DEQ 
κώλυον καὶ ἀνϑίσταντο παντελῶς, oí περὶ τὸν Γλαῦκον. 

5 λέγεται δὲ καὶ οὗτος Κορίνϑιος. πῶς δὲ Κορίνϑιος; 
e. οὐ μόνον 7) τοῦ Εὐχήνορος ἀνδρεία τοῦ συστρατεύσαντος BCDEQ 

0 

5 

e 

τοῖς ᾿ἀτρείδαις διὰ τὴν Ἑλένην, ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ Γλαύκου, 
ὃς ἀντεστράτευσε καὶ ἀνθίστατο αὐτοῖς. ἃ. ὅτι τὸ γένος BCEQ 
ἐξ ἀρχῆς Ἑλληνικὸν ἔσχε καὶ ἐκ τῆς Κορίνϑου ὁ Γλαῦκος. 
πῶς ὁέ; Γλαῦκος γὰρ γίνεται τοῦ ἹΙππολόχου τοῦ Βελλερο- 
φόντου τοῦ Γλαύκου τοῦ Σισύφου τοῦ «Αἰόλου τοῦ “Ἕλληνος 
τοῦ Διός. | βούλεται οὖν δεῖξαι ὅτι οἵ παρ᾽ Ἕλλησιν BCDEQ 
ἄριστοι καὶ οἱ παρὰ Τρωσὶν ἔξοχοι κατὰ τὸ ἀληϑὲς Κορίν- 
ϑιοι ἐτύγχανον. ssCEP 6. πῶς δὲ ὁ Γλαῦκος γέγονε Λύκιος; 
ὅτι 0 Βελλεροφόντης πεμφϑεὶς εἰς “υκίαν Κορίνϑιος ὧν 
9 ji - , c ? - ' M , 

ἀπὸ τοῦ Προίτου ὡς ὀφείλων ἐπιβουλευϑῆναι διὰ τὴν ἐπι- 
ψευσαμένην μοιχείαν παρὰ τῆς γυναικὸς, ἠρίστευσέ τὲ τὰ 

, 1 , τὰ ^ » , εἶ μέγιστα. καὶ προσδοκώμενον αὐτοῦ ἔσεσϑαι φονέα τὸν βα- 
σιλέα τῶν “υκίων τὸν πενϑερὸν Προίτου, καὶ αὐτὸς πεν- 
ϑερὸν ἔσχε γαμήσας αὐτοῦ ϑυγατέρα ᾿ἀντίκλειαν᾽ ἐξ οὗ Δυ- 
κίαν οἰκοῦντος ὡς βασιλέως υἱὸς γέγονεν ᾿Ἱππόλοχος᾽ οὗ 
Γλαῦκος. | οὕτως ἄρα Κορίνϑιος Γλαῦκος τῷ γένει. ὄνομα 

2 οἰκίαν Ε 3 sqq. 82bcd post 826 repet. E. — Ft. 82c 
ante 12 βούλεται transponendum, et tres M NE (5. 10. 
15) delendae — 3 lom. D — 3.4 &mex///ól.ov E (lac. ὅ δὲ 
d ἢ δὲ καὶ CD || Κορίνϑιος BDO: Κορινϑίοις CE 1 διὰ τὴν 

4. om. D 8 ἀντεστράτευε Bv || is yeyovóg E 9 ὁ om. 
E 10 πῶς δέ] om. C zov δέ E | ὁ γὰρ Γλαῦκος γίνεται Bv 

10.11 Βελεροφ. BC ubique 11! τοῦ (ante Γλαύκου) om. E 
12 Ζιός] Ζευκαλίωνος cj. Beck 14 sch. 82e l. £x Δυκίας 

δέ praem. € | δὲ Κορίνϑιος ὧν D οἵα. Ὁ 1 ante ὅτι add. ἀπο- 
ρία D ἱστορία Qr || ὅτι --- 17 γυναικὸς] ὀφείλων ἐπιβ. παρὰ τ. y. 
τοῦ Προίτου διὰ τ. ἐπ. αὐτῷ μοιχ. ἐπέμφϑη παρ᾽ αὐτοῦ sig Av- 
κίαν ὁ Βελλεροφόντης ...... (lac. D — 16.17 ἐπεψευσμένην b 
17 ve om. CDO 18 καὶ τὸν προσδοκ. Bv || αὐτοῦ CEQ: αὐτῷ 
Bv om. D 19 τῶν om. C(D) | 4vxíov E| ro? IIo. Bv 20 αὖ- 
τοῦ ϑυγατέρα BCE: τὴν ϑυγ. αὐτοῦ Düv | ἐξ om. D 22 οὗτος 
6 Beck | Κορ. γέγονε I. τὸ γένος CÜb Λύκιος γέγ. Γλ., Koo 
ὧν τὸ γένος Lehrs p. 48 (male) 

BCEQ 
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δὲ τῷ “υκίων βασιλεῖ "lófevog. καὶ Ὅμηρος τούτοις μαρ- 
τυρεῖ (Ζ 191)" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίνωσκε ϑεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα. ssPCEb 890 

B 88. ἐκ Avxíag δέ: ὃ δέ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ γάρ 
- E 4 , H * ei * , 

κεῖται. καὶ £ovwv' ἑτρόμεον γὰρ oí Ἕλληνες τὸν Μύκιον 
Γλαῦκον. 

ΒΟΌΕΟ 88. τοῖσι uiv ἐξεύχετο: παρὰ τοῖς Τρωσὶν ηὔχει καὶ 
διηγεῖτο, ὅτι ἐν τῷ τῆς Πειρήνης ἄστει τῇ Κορίνϑῳ τοῦ 

BDEQ πατρὸς αὐτοῦ ἔχει τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ γένος Ι καὶ τὴν βασι- 
λείαν καὶ τὴν περιουσίαν. καὶ ἤτοι τοῖς “υκίοις ηὔχει καὶ 
διηγεῖτο, ἢ τοῖς Τρωσίν. ἀπὸ Μυκίων δὲ τοὺς Τρῶας δεῖ 
νοξῖν. 8608Β 

B 862a. Πειράνας: Πειρήνη κρήνη ἐν Κορίνϑῳ. soB 
BCDEQ — 86b. σφετέρου πατρός: ἀντὶ τοῦ προγόνου" 
BcEQ [οὐ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἹἹππόλοχος ἡγεμονίαν εἶχεν εἰς Κό- 

ρινϑον, ἀλλ᾽ ὃ πρόγονος αὐτοῦ ὁ Σίσυφος. 8658 8200 
B(DEQ 89a. ὃς τᾶς ὀφιώδεος víóv ποτὲ Γοργόνος: 

ὅστις τῆς Γοργόνος τῆς ὀφιώδους λεγομένης εἶναι τὸν υἱὸν 
Πήγασον ἵππον ὄντα πτερωτὸν ϑέλων ὑποζεῦξαι τῷ χαλινῷ 
ἀληϑῶς πλεῖστα ἔπαϑε καὶ ὑπέστη παρὰ τοῖς κρουνοῖς καὶ 
ῥεύμασι τῆς Πειρήνης (λέγει δὲ ἐν τῇ Κορίνϑῳ) πρὸ τοῦ 
κομίσαι αὐτῷ τὴν , Avv χρυσόδετον χαλινὸν παραστᾶσαν 

BDEQ καϑεύδοντι. | ὃ οὖν εἶδεν ὄναρ, τοῦτο διανασίδξ ἐκ τοῦ 
CEHQ ὕπνου δι᾽ ἔργων εὗρεν. b. ἄλλως᾽ ὅστις πρόγονος αὐτοῦ 

καὶ πρὸς πατρὸς (v πάππος" λέγει δὲ τὸν Βελλεροφόντην. 

13 EM 668,4. EG 457, 81 

1 δὲ om. ἢ | ̓ Ιοβάτῃ C | τοῦτον 3 yiyvocxs v | yóvov 
ἠὺν BC: γὰρ κἂν E γονὴν ü 7 l B: τοῖσι μέν € ἐξεύχετ᾽ 
ἐν ἄστει Πε(ὴράνας EQ ἄστει Πειράνας D || παρὰ — 8 ὅτι om. D 

1 Τρωσὶν CDEQO: Τρωσίν φησινΒν 9 ἔχοι EQ 10 ἤτοι 
BDQ: εἴ τὸ EGh 14 σφ. δὲ πατρὸς BE 1 ὁ om. E | εἶχεν] 
ἦγεν Ε 16 ὁ ante Σίσ. om. CE 17 l. B: om. CD ὃς τᾶς 
óg. EQ 18 ὅστις B: om. CDEQ | Γοργόνη E 20 ἀληϑῶς 
om. E || περὶ D 21 Πειρήνης (C)DEO: Πειρήνης, ὅ ἐστιν ἐν 
τῇ Πειρήνῃ Βν (efr. 91) | zxo0] πρὶν D 22 αὐτὸν E 
23 εἶδεν] om. E οἷδεν v (corr. Beck) 24 αὐτοῦ ΟΕ: ἑαυ- 
τοῦ Hh ἀσίου v 95 καὶ — πάππος om. C 

5 

10 

15 

20 
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c. ὅτε δὲ τῆς Γοργόνος ἀποτμηϑείσης τὴν κεφαλὴν ὑπὸ CDEHQ 
τοῦ Περσέως ἀνεδόϑη ὁ Πήγασος ἵππος, καὶ ᾿Ησίοδος μαρ- 
τυρεῖ (theog. 280): 

τῆς ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν, 
δ ἐξέϑορε Χρυσάωρ vs μέγας καὶ Πήγασος ἵππος. 

89d. ὀφιώδεος: δράκοντας γὰρ εἶχε τὰς τρίχας. CDEHQ 
91. ὃς πολλὰ πάϑε ξεῦξαι ποϑέων: ὃς πολλὰ ἔπαϑε EHQ 

χαλινῶσαι καὶ ξεῦξαι τὸν Πήγασον βουλόμενος παρὰ τοῖς 
κρουνοῖς τῆς Πειρήνης [ὅ ἐστι τῇ Πειρήνῃ]. υἱὸς δὲ τῆς 

10 Μεδούσης 0 Πήγασος. 
94. ἐξ ὀνείρου δ᾽ αὐτίκα ἦν ὕπαρ καὶ τὰ ἑξῆς: BCDEQ 

τοῦτο εἶπεν ὡς καϑεύδοντι αὐτῷ τῆς A9qvüg ἐνηνοχυίας 

τὸν χαλινὸν. ᾧ ἔμελλε χαλινώσειν τὸν Πήγασον. 958) μὴ 
πρότερον δὲ καταζεῦξαι πρὶν μαντεύσασϑαι αὐτῷ Πολύιδον 

15 τὸ δύνασϑαι...... τὸν δὲ χαλινὸν αὐτῷ Ποσειδῶνα παρα- 
σχεῖν. 91B 9956 

95. φώνασε δ᾽ εὔδεις: εἶπε παραστᾶσα κατ᾽ ὄναρ BEQ 
αὐτῷ ἡ ϑεός᾽ κοιμᾶσαι, ὦ βασιλεῦ, ὃς κατάγεις τὸ γένος 
ἀπὸ Αἰόλου; 9418 

30 978. ἄγε φίλτρον τόδε: τὸν χαλινὸν, ὅτι τούτῳ οἷ ΒΕ0 
ἵπποι πείϑονται. πικρότερον δὲ τῇ μεταφορᾷ. Ὁ. ἄγε δὴ BDEQ 
οὖν δέχου τοῦτον τὸν χαλινὸν.» ὅς ἐστι πεῖσμα καὶ φίλ- 
τρου αἴτιος τοῖς ἵπποις. καὶ τῷ δαμάζοντι Ποσειδῶνι, τῷ 
πατρί Gov, ϑύων ταῦρον εὐθϑαλῆ καὶ μέγαν, οὕτως ἐπί- 
δειξον αὐτόν. 2 e 

1 ὅτε V (corr. Beck) ἀ4 κεφαλὴν Περσεὺς GHb ὄ Χρυ- 
σάορ Ε (cfr. Hesiod. ed. Rzach 1. 1) 6 óg. δράκ. γὰρ D: 
óg. γὰρ δράκ. E ὀφ. δὲ δράκ. γὰρ (HQ | δράκοντας ego: δρά- 
xovrog 1 ἄλλως praem. HQ 9 6 ἐστι τῇ “Πειρήνῃ om. Hv (cfr. 
89 8); geclusi 11 l1 B: ὀνείρου C ἐξ óv. δ᾽ ὕπαρ D ἐξ ὁν. 
δ᾽ αὐτίκα EQ 18 ᾧ BD: ὃς € ὡς EO || χαλινῶσαι GO b 
16 δύνασϑε E; fuit ft. τί δύναται || lac. indicavi | τὸν δὲ BCDO: 
τὸν E τόνδε τὸν ν || Ποσειδῶνι D GBeck “Ποσειδῶν 0 1111] 
om. Bv ὕπαρ gov. δ᾽ εὔδεις Ώ || εἶπε E: εἶπε δὲ εἶπε δέ φησι 
Bv || παραστῆσαι E 18 κοιμᾷ h κοιμᾷ σὺ b (ὑπνοῖς 6) 
20 l. EQ (τόνδε E: ἵππειον δὲ φίλτρον B || χαλινόν φησιν Bv 
21 πικροτέρα γὰρ (| sch. 97b ὁ δὲ νοῦς praem. Bv 24 οὔ- 
τως — 25 αὐτὸν om. D 25 αὐτῷ et αὐτόν Q 
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BDEQ 98 a. καὶ δαμαίῳ: τῷ δαμαστικῷ᾽ ἵππιος γὰρ ó ϑεός. 
BEQ b. ἢ δαμαῖος λέγεται Ποσειδῶν ἐν Κορίνϑῳ ἀπὸ τῆς τῶν 

ἵππων δαμάσεως. 
BDEQ 99a. ἀργᾶντα πατρὶ δεῖξον: ἀργᾶντα νῦν vOv ἔκ- 
BCDEQ δηλον τῷ μεγέϑει. — b. πατρὶ δὲ, τῷ Ποσειδῶνι. τῷ μὲν 

γὰρ λόγῳ ὃ Βελλεροφόντης Γλαύκου ἐστὶ τοῦ Σισύφου, τῇ 
δὲ ἀληϑείᾳ Ποσειδῶνος, ὥσπερ 'HooxAijc ᾿Δμφιτρύωνος. 1000 

BCEQ ὁ. ἄλλως᾽ ἐπιλαμβάνονταί τινες τοῦ ἐπιϑέτου, ἐπειδὴ ταῦ- 
ρον εἶπε ϑύειν Ποσειδῶνι ἀργήεντα, ὅπερ δηλοῖ λευκὸν, 

BCDEQ τοῦ Ὁμήρου εἰπόντος (y 6), | ὅτι χρὴ ϑύειν ..«ταύρους παμ- 
μέλανας ἐνοσίχϑονι κυανοχαίτῃ““. ἀλλὰ βοηϑεῖται τὸ ἀργᾶντα᾽ 
οὐ γὰρ λευκὸν τῇ χροιᾷ βούλεται λέγειν, ἀλλὰ τὸν ἐκλάμ- 
ποντὰ τῷ μεγέϑει καὶ ἐπιφανῆ ἐν τῇ ἀγέλῃ. ^c 

BcDbEQ — 100a. κυάναιγις ἐν ὄρφναᾳα: μέλαιναν καὶ φοβερὰν 
pEQ αἰγίδα ἔχουσα. αἰγὶς δὲ τὸ ὅπλον. | b. κνώσσοντι δὲ 

καϑεύδοντι. ὃ δὲ νοῦς᾽ ἡ κυαναιγὶς παρϑένος τοσαῦτα 
ἔδοξεν ἐν τῷ ὀνείρατι ,διαλέγεσϑαι" ὁ δὲ ἐξανέστη ἄσμενος 

CEQ καὶ εὗρε τὸν χαλινὸν ἕτοιμον. ὁ. οὐχ ὥς τινὲς βούλονται 
παρακελεύεσϑαι αὐτῷ τὴν ̓ 4ϑηνᾶν διηγεῖσϑαι τὰ παρ᾽ αὐ- 
τῆς αὐτῷ ῥηϑέντα κατ᾽ ὄναρ. οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ἐκείνη βελ- 
τίων ἡ ἐκδοχὴ, λαμβανομένη ἀπὸ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου. 

BEQ 102a. ἀνὰ δ᾽ £maAv ὀρϑῷ ποδί: λοιπὸν ὁ ποιητὴς 

8 Eust. Od. y 6, p. 1454, 6: οἱ δὲ ταῦροι &oy&vvsg, ὅ ἐστι 
λευκοὶ, ἐν Πινδάρῳ ϑύονται τῷ Ποσειδῶνι. id. Il. JP 30, p.1286,1: 
εἰς δὲ τὸ βόες ἀργοί ἀποροῦσιν οὕτω γοργῶς, τίνες ἀργοὶ βόες. 

.. εἶτα λύοντές φασιν ὅτι ἀργοὶ βόες οἱ μετὰ τὸ σφαγῆναι 
καὶ ἀποδαρῆναι λευκοὶ τῇ πιότητι, ὁποῖοι καὶ οἱ παρὰ Πινδάρῳ 
ἀργᾶντες. 

1 ., καὶ] καίτοι vel ἢ ἤτοι Β τῷ δὲ Ὁ δαμαίῳ] δαμ. μὲν ϑύων 
EQ || ἕππιος E: ἵππειος BDüv 4]. om. BD add. δὲ post ἀρ- 
γᾶντα | νῦν om. Ὁ 5 τῷ (alt.)om. Ὁ 6 ὁ om CDQ 7 A4u- 
φιτρίωνος CE 8 ἄλλως EQ: ἀργᾶντα C om. Bv, add. δὲ post 
ἐπιλαμβ. 14 1. om. D || κυαναιγὶς EQ (de C n. 11 μέλαιναν] 
ἀντὶ τοῦ μέλ. Βν 1 ἔχουσαν Εἂ 167) x. π. οὐ 17 ὁ --- 19 παρακ. 
om. b (cfr. ad 19) T ὁ δ᾽ ἐξανέστη pro l. praem. C || βούλονται 
om. € 19 διηγεῖσϑαι E: ἡγεῖσϑαι CQ? δύναιτο δ᾽ ἄν τις 
ταῦτα ἡγεῖσϑαι b | τὰ et 20 irs E: rà» (et τὰ Q0) et ῥη- 
ϑέντων Cüb — 20.21 βελτία E — 22 l. B: ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτο EQ 
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ταῦτα᾽ ἀνήλατο δὲ ἐκ τῆς κοίτης καὶ ἔστη. Ὁ. ἀσμένως. 
περιχαρὴς ὦν. 

103a. συλλαβὼν τέρας: τὸν χαλινὸν τέρας simev,BCEQ 
ὅτε ὄναρ φανεὶς ὕπαρ ὥφϑη. b. παρακείμενον δὲ εὑρὼν BDEQ 

5 τὸν χαλινὸν xol ἀναρπάσας αὐτὸν πρὸς τὸν μάντιν ἦλϑεν 
εὐθέως τὸν ἐπιχώριον, | [105. δεῖξέν τε KorgovíOo:] τὸν BDEQ 
Κοιράνου παῖδα Πολύιδον. ἐλθὼν δὲ πρὸς τὸν μάντιν 
| ἔδειξε καὶ διεσαφήνισεν αὐτῷ τὴν ὕλην ἀπόβασιν τοῦ BCDEQ 
πράγματος καὶ τὴν κατάστασιν, [106. ὥστ᾽ ἀνὰ βωμῷ 

10 ϑεᾶς κοιτάξατο:] ὕπως τε ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς ᾿Α4ϑηνᾶς 
ἐχαϑεύδησεν ἐκ τῆς τοῦ Πολυίδου προμαντείας καὶ συμ- 
βουλῆς, ὡς αὐτοῦ συμβουλεύσαντος αὐτῷ διὰ μαντείας, 
ἀγωνιῶντι περὶ τῆς κατοχῆς τοῦ ἵππου, | παρακαϑευδῆσαι cDEQ 
τῷ βωμῷ τῆς ᾿4ϑηνᾶς, | [109. ὥστε of αὐτὰ Ζηνὸς éy- DEQ 

15 χεικεραύνου:) καὶ ὅπως αὐτὴ ἡ ϑεὸς αὐτῷ παρέσχε τὸν 
χαλινὸν ἡ ϑυγάτηρ τοῦ ἐγχεικεραύνου Διός. 

1118. δαμασίφρονα δὲ εἶπε χρυσόν, ἵν᾽ ἢ τὸν ví-BCDEQ 
μίον, ἢ ὅτι διάχρυσος ἦν τῇ κατασκευῇ ὃ χαλινός᾽ δαμά- 
ἕοντα δὲ τὸ φρόνημα τὸ ἄγριον τῶν ἵππων | καὶ ἥμερα BCEQ 

80 φρονεῖν ἀναγκάζοντα. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ χρυσὸς δαμασίφρων, 
ἐπεὶ ἱκανὸς ἀπατῆσαι. 

20 Suid. δαμασίφρων: ὁ ἀπατῆσαι δυνάμενος. Πίνδαρος" 
δαμασίφρονα χρυσόν. 

1 ταῦτα EQ: ταῦτά φησιν Bv | ἀνήλλατο Β ἤλατο ῷ || ante 
ἀσμ. distinxi | ἄσμενος Bv 2. περιχαρὴς ὥν om. Bv 8 τέρας 
δὲ v. χ. εἶπεν, om. 1. B(O)v 4 εὑρὼν et 5 καὶ om. D  ἁρπά- 
σας E 6 1.—9 κατάστασιν post sch. 111a Bv — 6 ].:ἸΚοιρανίδαν 
B. Seclusi | δεῖξαί D | Κρονίδᾳ E "7 λύιδον E || ἐλϑὼν --- 
8 ἔδειξε] lac. Ὁ 7 δὲ] oov Βν 8 .ἀπόβασιν CDE: ὑπόϑεσιν 
(ὑπο- corr. ex ἀπο- Q0) καὶ ἀπόβασιν GU. ὑπόϑεσιν Ὁ 9 τὴν κατά- 
στασιν DEO: κατάστασιν B ἀποκατ. C 9.10 1. (D)EO: om. B 
ἀπ᾽ ἐκείνου χρήσιος C, om. 10 ὅπως — 11 ἐκαϑεύδησεν. Seclusi 
10 vs] τε εἶπεν B εἶπεν ν} τοῦ om.E 11 μαντείας ?B πραγμα- 
τείας E 11.12 καὶ συμβ. οθ. ἢ 12 óg]lac.E || αὐτοῦ c. αὐτῷ 
EQ: αὐτῷ c. αὐτοῦ B αὐτῷ c. (om. αὐτοῦ διὰ μαντ.) CD? 13 χα- 
ϑευδῆσαι CD 14.151. EQ et om. ἐγχεικ. D; seclusi [1ὅ ὅπερ E 

18 ϑαυμασίφρ. E || δὲ om. € | yovcóv BEGO: τὸν zo. CD χρυ- 
σοῦν Beck || ἢ --- χαλινός] ἢ τὸν χρυσίξοντα D || δαμ. — 19 ἵππων] 
ἢ τὸν δαμ. τὸ ἄγριον qo. τοῦ ἵππου Ὁ 20 καὶ om. € 
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BcpEQ — lllb. ἐνυπνίῳ δ᾽ ἃ τάχιστα πείϑεσϑαι: τοῦ Βελλε- 
ροφόντου δὲ τὸ ὄναρ διηγησαμένου εἶπεν ὃ Πολύιδος ὡς 
τάχιστα καὶ ἀνυπερϑέτως πείϑεσϑαι τῷ ἐνυπνίῳ. iuc 

BDEQ 1184. ὅταν δ᾽ εὐρυσϑενεῖ: ὡς ταῦτα αὐτῷ εἰπόντος 
BCDEQ τοῦ μάντεως. Ὁ. καὶ ἡνίκα ἂν τὸν ταῦρον ϑύῃ τῷ Πο- 

- , M - "^ € , 

σειδῶνι; τότε δὴ τῇ ἱππικωτάτῃ .4ϑηνᾷ ἰδρύσασϑαι βωμὸν 
ἤτον ἄγαλμα. 11408 1160 

BcEQ 1148. χραταίποδ᾽ ἀναρύῃ: ὡς Ὅμηρος (4 459) 
BCDEQ αὐέρυσαν μὲν πρῶτα. i16B — b. κραταίέποδα τὸν ταῦρον. 

οὕτω 4ελφοὶ ἰδίως ἐκάλουν. τι 5 6. ἀναρύῃ δὲ σφάξῃ, 
ϑύῃ, ἀπὸ τοῦ παρακολουϑοῦντος. 114580 

BCDEQ 1168. τελεῖ δὲ ϑεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ᾽ 0g- 
κον: ἐπιτελοῦσι δὲ καὶ παρέχουσιν οἵ ϑεοὶ καὶ τὰ νομιζό- 
μενα ἀδύνατα, περὶ ὧν ἄν τις καὶ δι᾿ ὅρκων τὴν ἐλπίδα 

CDEQ ἀπαγορεύσοι" | καὶ ἐπιτελοῦσιν οὐ δυσκόλως, ἀλλὰ κούφως 
BCDEQ καὶ εὐμαρῶς. b. ἄλλως οὐχὶ τὴν ἐξ ἐπιορκίας, ἀλλὰ καὶ 

BDEQ εὐόρκως ἀπελπισϑεῖσαν. c. ἢ οὕτω᾽ δύναται δὲ ϑεὸς τε- 

λέσαι καὶ τὸ μεϑ᾽ ὅρκου ἀδύνατον νομιζόμενον εἰς περίκτη- 

BCEQ σιν. | d. ἄλλως᾽ οἷον εὐχερὲς καὶ ἀδύνατον. 6. τοῦτο δὲ 
γνωμολογεῖ, ὅτι δὴ καὶ Βελλεροφόντης ὀμόσας μηδέποτε 
ξευχϑήσεσϑαι τὸν Πήγασον, δι᾽ ἐπικουρίαν ᾿4ϑηνᾶς ὑπὸ 
ζυγὸν ἐποίησεν. 121ῈΕ 

1 δ᾽ ΔῈ in textu: δαὶ D δὲ BEHO || πείϑεσϑαν om. (C)DEQ 
4 1. om. B || ὡς DEQ: καὶ Bv || αὐτοῦ EQ 6 καὶ DEO: 

ὡς Bv ἱππείᾳ βωμόν: προσέταξε δὲ ὁ μάντις xol C || ἂν om. Bv 
81. οὐ Ὁ} ὡς] καὶ C 9 αὖ ἔρυσᾶ μὲν Β αὖθ᾽ ἐρύσαμεν E 

αὖ ἔρυσαν μὲν ἃ ἀνέρυσαν μὲν 0 [|πρῶτον E| κρατ. δὲ (sic et 
C) τὸν τ. φησιν Βν 10 οὕτω EQ: οὕτω δὲ Bv om. CD || ἐκά- 
λεσαν Bv || αὐερύῃ νῇ δὲ DEQ: δὲ ἀντὶ τοῦ Bv om. C || σφάξῃ 
0: σφάξεις B σφάξῃ C(DE 11 ϑύῃ om. B. 12 τελεῖ] τελεῖς 
ται E πληροῖν | καὶ --- ὅρκον om. ΕΘ 18 ἐπιτελ. — ϑεοὶ 
om. € 14 ἀδύνατα BC?: δυνατὰ C!DEQO || τὴν ἐλπ. Ov ὅρ- 
xov Bv — 15 ἀπαγορεύσῃ CD 17 εὐόρκως B: ἐνόρκως CDEO 

18 εἰς — 19 ἀδύνατον EQ. (sig msolxvnow D): εὐχερῶς B 
18. 19 περίκτισιν E (sig περίκτ. quid sit, nescio) [19 ἄλλως — 
ἀδύνατον om. C | ἀδύνατον corrupt. vid. 20 δὴ καὶ B: δὲ 
καὶ E δὲ ἃ om. C || ὀμόσας EQ: ὁ μέγας Βῦν 21 δι᾽ ἐπικου- 
olov ᾿Αϑηνᾶς ego: δι᾽ ἐπιορκίαν ᾿ϑηνᾶς (-»và €) CEQ δι᾽ ἐπι- 
ορκίας ϑεμένος, δι᾽ ᾿Αϑηνᾶς Bv 

-— 0 

5 μι 

20 
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118. καὶ ὃ καρτερὸς ὁρμαίνων: καὶ δὴ ἐκ τούτων BDEQ 
ὁ χενναῖος Βελλεροφόντης μετὰ σπουδῆς ἔλαβε τὸν χαλινὸν, 
καὶ τὸν πτερωτὸν ἵππον Πήγασον ἐχαλίνωσε᾽ | τοῦτο γάρ BEQ 
ἐστι τὸ τείνων ἀμφὶ γένυι. 1218 i23E 

5 119. ὁρμαίνων: προϑυμούμενος. 1288 B 
191a. πραὺ τείνων ἀμφὶ γένυι: πραύνοντα καὶ BCDEQ 

ἡμεροῦντα, ὡς ἄν τι φάρμακον ἰατρικόν. λέγει δὲ τὸν χα- 
λινόν. 1198 1188Ὁ Ὁ. τὸ δὲ τείνων ἀμφὶ γένυν ἀντὶ τοῦ € 
χαλινῶν. 

10 1238. χαλκωϑείς: ἤτοι χαλκοῦν περιϑέμενος ϑώρακα, BCDEQ 
μὴ ἢ ὅπλα ἐνδὺς χαλκᾶ. 

128 b. ἔπαιξεν: ἀντὶ τοῦ ἐπειρᾶτο, ἐγυμνάξετο εὐκό- BCDEQ 
Aog, ὥσπερ παιδιᾶς τρόπῳ. 6. ἔστι δὲ ἐτέρπετο. ἢ ἐνό- 
πλιον ὄρχησιν ἐποιεῖτο. ἢ σὺν τοῖς ὅπλοις εὐχερῶς ἐμάχετο. 

15 124. σὺν δ᾽ ἐκείνῳ καί mov Auatovíóov: μετὰ BCDEQ 
δὲ τοῦ ἵππου Qv [ἢ σὺν αὐτῷ] ποτε καὶ τὸν στρατὸν τῶν 
᾿Δμαζόνων τὸν ἐκ τοῦ ἀέρος τοῦ ἐρήμου καὶ τῶν ψυχρο- 
τάτων τόπων τῶν Ὕπερβορέων ἐνίκησεν. 

125a. αἰϑέρος ψυχρᾶς: τῆς ἐν Σκυϑίᾳ᾽ κρυώδης BCEQ 
30 γὰρ καὶ δυσχείμερος. b. μετέωρος γὰρ ὧν ἀνῇρει. 

198a. καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν: ἐνίκησε δὲ σὺν BDEQ 
αὐτῶ καὶ τὴν πυρίπνουν Χίμαιραν, καὶ τοὺς Σολύμους 
ἀνεῖλε. Ὁ. Σόλυμοι δὲ ἔϑνος πρὸς τῇ “υκίᾳ, μεταξὺ BCDEQ 

111. DEO: ὁ δὲ νοῦς Bv 2 ἔλαυνε E 3 τὸν Πήγ. Bv 
4 γένυν ΒΡ; γένυσιν EQ** 61. DEO: om. B. φάρμα- 

xov πραῦ C, add. τὸν χαλινόν 6.17 πραὔνοντα καὶ ἡμεροῦντα 

CDQv πραὔνονται δὲ καὶ ἡμεροῦνται E: πραὺ δὲ τὸ πραῦνον 
καὶ ἡμεροῦν Β 7 ὡς ἄν τι φ. Scripsi: ὡς ἀντιφ. ΒΟΕΘ 
αὐτί(ῷ) p. D || λέγει --- χαλινόν om. € || δὲ om. D 10 1. BC: 
ἐνόπλια χαλκ. DEO || ἤτοι --- 11 ἢ om. C | εἰσδὺς CQ (εἰσδ. ὅπλα 
χ. €) || post χαλκᾶ add. ἄλλως: ἐνδὺς ὅπλα χαλκᾶ DEO 
12 ἔπαιξεν BU: ἔπαιξεν Εν ἔπηξεν Ὁ || ἀντὶ τοῦ CDEQO: ἤτοι 
Βν 18 τρόπον (5v | ἔστι δὲ ἐτέρπετο ΟὈΕΘ : ἢ ἐπετέρπετο 
Bv 13.14 ἔνοπλον C 15 l. B: om. D σὺν δ᾽ ἐκείνῳ (ΕΘ 

16 ὧν ἢ] ὧν E | ἢ σὺν αὐτῷ om. (O)DO; seclusi — 16.17 τὸν 
᾿Δμαξόνα D 17 τοῦ (alt.)] τῆς Dv 18 ἐνίκησεν — 19 Σκυ- 
ϑίᾳα)] ἤτοι τῶν iv Σκυϑίᾳ B, om. 20 γὰρ alt., add. καὶ ἐνίκα 
post ἀνήρει (duob. scholl. in unum conflatis) 21 πνέουσαν BE 

23 δὲ om. C 
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“υκίας καὶ Παμφυλίας, πολεμικώτατον, ὕπερ καλοῦσι (IL- 
BEQ σίδας). ὁ. εἶπε δὲ ταῦτα καὶ Ὅμηρος περὶ τοῦ Βελλερο- 

φόντου (Z 155 5α.). 
DEQ 130a. διασωπάσομαί οὗ μόρον ἐγώ: σιωπήσω. 

b. ὑποστέλλεται τὰ κατὰ τὴν τελευτὴν εἰπεῖν, ὅτι πεσὼν ἐκ 
BDEQ τοῦ Πηγάσου χωλὸς ἐγένετο. ὁ. ἄλλως. τὸν ϑάνατον αὖ- 
BCDEQ τοῦ σιγήσομαι. | ὑποστέλλεται γὰρ τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν 

ἐκβεβηκὸς αὐτῷ κακόν. λέγεται γὰρ ὅτι ἀναπτῆναι βουλη- 
ϑεὶς τῷ Πηγάσῳ, κούφως παρακινδυνεύσας, κατὰ βούλησιν 
τοῦ Διὸς οἰστρωϑέντος τοῦ Πηγάσου ἐκπίπτει καὶ χωλοῦται᾽" 
καὶ ἐπλανᾶτο κατὰ τὸ ᾿Δλήιον χωλός. καὶ Ὅμηρός φησιν 
(Ζ 201): 

ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ ᾿4λήιον οἷος ἀλᾶτο 
ὃν ϑυμὸν κατέδων. | 

BQ ἃ τὸν δ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ: Πήγασον᾽ καταβαλὼν γὰρ τὸν Βελ- 
BCDQ λεροφόντην ἀπενόστησεν εἰς τὸν οὐρανόν. 6. τὸν Πήγασον 

αἱ οὐράνιαι φάτναι τοῦ Διὸς ὑπεδέξαντο. κατηστερίσϑη γάρ. 
καὶ Γἄρατος (892. 898) μέμνηται ὅτι εἰσὶ φάτναι ἐν οὐρανῷ 
καὶ ὄνοι καλούμενοι ἀστέρες. 1339Q 

BcDEQ 1888. ἐμὲ δ᾽ εὐθὺν ἀκόντων ἵέντα δόμβον: ἀλλ᾽ 
ὁ μέν, φησιν, οὕτως" ἐμὲ δὲ χρὴ οὐ παρὰ σκοπὸν ἱέντα 
τὰ βέλη μου τὰ πολλὰ ταῖς χερσὶν ἰσχυρῶς ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ὀξύν τινα τὸν ἀκοντισμὸν αὐτῶν ποιεῖσϑαι. 1888 

1 sch. B Z 200 fin. Steph. Byz. Σόλυμοι. Πισιδία. — 8 sch. 
AB Z 155. 

1 μηχανικώτατον ἃ 1.2 ὅπερ καλοῦσι Πισίδας scripsi: 
ὕπερ καλοῦσιν... . (lac. indicata) ΟΠ ΕΘ om. Bv 4 1. et B(O)|| 
σιωπήσω om. Dü 6 ἄλλως DEO: τουτέστι Β 7 γὰρ om. CD 

88qq. cfr. Thom. p. 411,11 8 συμβεβηκὸς B*C || αὐτῷ συμβ. 
(ἐμβ. D) CD || κακόν CDEQ: εἰπεῖν ὅτι — ἐγένετο (ὅ 854.) B || ἀνα- 
πτῆσαι DO 9 κατὰ] παρὰ DO 11 ἐπλανᾶτο CDEQ: ἐχπλανᾶ- 
ται B Thom.v || καὶ (alt.)] ὡς V| φησιν om. C 13 οἷος] οἱ E 
15 τὸν δ᾽ ἐν — Βελλ. 0: ἄλλως" καταβαλὼν τὸν B. ὁ Πήγασος B 
16 τὸν (pr.) om. B || sch. 1806 τὸν δ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ praem. €, ἄλλως 
Q || τὸν Πήγασον CD: τοῦτον δὲ Βν 17 κατηστερήϑην 18 καὶ 
B: ὡ ΟὍΌ 20 1. BE: ἐμὲ δ᾽ εὐϑ. C. ἐμὲ δ᾽ e09. ἀκ. Ὁ ἄκοντα 
ἱέντα 0. 21 οὐ χρὴ παρὰ Bv || ἱέντα 006: ἔντα E om. Bv 

22 ἰσχυρῶς... (lac) B: ἰσχυρὰ CDEO 
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b. ἀλληγορικῶς᾽ ὅτι οὐ χρή μὲ περὶ ἄλλων πολυλογεῖν, éd- 
σαντα τὸν προκείμενον ἔπαινον. τὸ δὲ ἀκόντων ῥόμβον 

M M M -- ? , - ji 

τὴν δίνησιν καὶ τὴν βολὴν τῶν ἀκοντίων. τροπικῶς δὲ. τὸν 
ἐγκωμιαστικὸν λόγον φησὶν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις (0. Π 83) 

5 πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας. 
ἀφέμενος γὰρ τοῦ νικηφόρου εἰς τὰ πάτρια ἀναδραμὼν 
πλείονι τῇ παρεχβάσει κέχρηται" διὸ καὶ ἐπιστρέφει ξαυ- 
τόν. 18680 

133c. ἱέντα óóuBov: τὸ ἑξῆς ἐμὲ δὲ ἱέντα πολλὰ B(D)EQ 
10 βέλη. d. [παρὰ σποπὸν οὐ χρή: ῥόμβον τὴν δίψιν 

15 

20 

καὶ ὁρμήν. λέγει δὲ ὅτε OU χρὴ περιττολογεῖν περὶ ἄλλων 
καὶ ἐκτραπῆναι τοῦ προκειμένου. 1880 133*Q 

136. Μοίσαις γὰρ ἀγλαοϑρόνοις εἴκων: ὁ νοῦς B(C)DEQ 
οὐ γὰρ ἦλθον δι’ ἄλλο τι, ἀλλὰ ταῖς Μούσαις ἐπίκουρος 
καὶ ὑπηρέτης ἦλθον. ἵνα τῆς Κορίνϑου τούτους τοὺς ἀπὸ 
τῆς φατρίας τῆς Ὀλιγαιϑίδος καλουμένης ὄντας ἐπαινέσω 
καὶ τὰ πραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτῶν ev τῷ ᾿Ισϑμῷ καὶ τῇ Νεμέᾳ. 

137. Ὀλιγαιϑίδαισίν τ᾿ ἔβαν: of περὶ τὸν /Xevo- BCDEQ 
φῶντα τοῦτον τὸν ἐπαινούμενον | Ὀλιγαιϑίδαι λέγονται κατὰ BCEQ 
φατρίαν, ὡς τὸ ἀνέκαϑεν ὄντες ἀπ᾽ Ὀλιγαίϑου τινὸς ἀρχαίου. 

138a. παύρῳ δ᾽ ἔπει ϑήσω: ἐν ὀλίγῳ καὶ συντόμῳ BDEQ 
λόγῳ δῆλα καὶ φανερὰ πλεῖστα πράγματα καὶ ἀϑρόα ποι- 

1 ἀλληγ. -- 2 ἔπαινον post 5 φαρέτρας Bv 1 ἀλληγ. οὖν 
φησιν ὅτι Bv |* πολυλογεῖν B(O)DE: σκοπεῖν καὶ πολυλογεῖν 
60 8 βουλὴν CE | ἀκοντίων] ἀκ. λέγει Bv S54 τὸν ἐγκ-ὸν 
λόγον D: τῶν ἐγκ-ῶν λόγων BCEOv 4 φησὶν om. Bv | ὡς BDE: 
δὲ € δὲ ὡς Q θ τοῦ] τὰ Ε 9—12 τὸ δὲ ἱέντα ῥόμβον, 
ἤτοι ἐμὲ δὲ ἱέντα πολλὰ βέλη. ῥόμβον δὲ τὴν ῥίψιν καὶ ὁρμήν 
D, unde 10 l. seclusi, duas glossas separavi 9 τὸ δὲ ἑξῆς 
Bv, om. 1. 10 βέλη. παρὰ σκοπὸν] παρὰ σκοπὸν βέλη Qv | 
τὴν DEO: τουτέστι Bv 11 ὁρμήν DEO: ὁρμὴν ποιεῖσϑαι Bv | 
ὅτι om. ἃ 181. ΒΕ: Μούσαισι CD || Μοίσαισι BE || ὁ νοῦς 
Om., φήσιν post 14 ἦλϑον add. Bv 15 ἦλϑον om. Bv | τῆς 
Κορίνϑου BIDEO: τοὺς Κορινϑίους B*v. Ft. v. Κορ. delend. | 
τοὺς B: om. DEO 16 ὄντος Q0. 18 l. EO ΟΝ ΕΣ E): 
om. BCv Ὀλιγαιϑίδαι δὲ D || οἱ] οἱ γὰρ Bv || τὸν om. E 19 κα- 
λοῦνται ὁ 20 Ὀλιγαίϑου Üb (et Tricl. p. 413, 19): Ὀλιγαιϑίδου 
BCE 21. et C || ἔπει ϑήσω EQ : ἐπιϑήσω BCD?v | ἀντὶ τοῦ ἐν 
ὁλ. Βν 22 διάδηλα Bv || post ἀϑρ. add. ἐπιϑήσω καὶ Bv 
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BcDEQ 700. b. ἄλλως" ἀντὶ τοῦ ἐν ὀλίγῳ τὰ πολλὰ φανερὰ 
ποιήσω. 139*DEQ 

BCcDEQ 139a. ἀλαϑής τέ μοι: ἀληϑὴς δὲ περὶ τούτων καὶ 
ἐξαίρετος ὅρκος ἔσται. ὀμνύειν δὲ βούλεται ὡς ἀληϑεύων 

ΒΕ ἐν τοῖς ἐπαίνοις. Ὁ. ἄλλως" ἰδίως ἔφη ἔξορκος ἀντὶ τοῦ 
BDEQ ὅρκος. (1399 E^ Q^) €. ὀμόσω οὖν αὐτὸς τοὺς ἀπὸ τῆς φα- 

τρίας [Ὀλιγαιϑίδος] ἑἕξηκοντάκις νενικηκέναι. 
BDEQ 141. ἀμφοτέρωϑεν: τουτέστιν ἔν τε Ἰ᾿σϑμοῖ καὶ Νε- 

μέᾳ κεκηρύχϑαι αὐτούς. 18950Ὲ0 (148 ΕὉ Q5) 
BCcDEQ 148. ἁδύγλωσσος βοά: λείπει τὸ ἀνεκήρυξεν αὐὖ- 

τοὺς 1| τοῦ κήρυκος γλῶσσα ἕξηκοστὸν νικήσαντας" ἕξη- 
κοντάκις γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ἀγῶσιν, ᾿Ισϑμίοις καὶ Νε- 
μέοις, ἀνεκηρύχϑησαν of Ὀλιγαιϑίδαι, τριακοντάκις ἐν ἕκά- 
στῳ ἀγῶνι. 

BCDEQ 1448. τὰ δ᾽ Ὀλυμπία αὐτῶν ἔοικεν ἤδη πάροιϑε 
λελέχϑαι: εἶπε γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ ὕμνου οὕτω τρισ- 
ολυμπιονίκαν. Ὁ. ὃ δὲ νοῦς᾽ τὰ δὲ ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ αὖ- 
τῶν νικητήρια ἤδη ὡς ἔοικε προείρηται ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
λόγοις. 

BDEQ 148. τὰ δ᾽ ἐσσόμενα: τὰ δὲ μέλλοντα, ἀντὶ τοῦ ἐὰν δὲ 
πάλιν νικήσῃ Ὀλύμπια, αὖϑις σαφέστερον ἐπαινέσω αὐτόν. 

BCDEQ 146. νῦν δ᾽ ἔλπομαι: νῦν δὲ ἐγὼ ἐλπίζω καὶ προσ- 

1 ἄλλως" ἀντὶ τοῦ ὈΕ6Θ: ἤτοι Bv om. C | φανερὰ τὰ πολλὰ 
Bv 4811. om. BD || ἀληϑής E (in 1) | ἀληϑὴς --- 4 ἔσται om. € 

8 περὶ τούτων om. D 5.6 ἀντὶ τοῦ ὅρκος E (cfr. Momm- 
sen suppl. p. 186): ἢ ἀντίορκος Bv 6 189c et 141 ἢ. 1. repet. 
EQ | ὀμόσω οὖν BE^Q*: ὅμως δ᾽ οὖν DE* ὅμως οὖν 6." || αὐτὸς 
scripsi: αὐτός φησι Bv καὶ αὐτὸς EP φησὶν αὐτὸς 0" αὐτοὺς 
ΠΕ50" | τοὺς ἀπὸ τῆς BE^Qb: τούσδε τῆς DE* τούσδε τοὺς ἢ" 

7 Ὀλιγαιϑίδος B: om. DEQ. Seclusi; locus corruptus vid. || 
ἑξήκοντα EbQ 8 καὶ ἀμφ. DE*Q* || τουτέστιν BE^Q^: τοῦτο 
DE*0* || ̓ Ισϑμῷ E*Beck 10 1l. CDEQO (ἡδύγλ. E): βοὰ κήρυ- 
xoc ἐσλοῦ B 11 γλῶσσα CDEQO: βοὴ Bv || ἑξήκοντα ἃ utro- 
bique [νικήσαντος E 19 &ugor. post ᾿Ισϑμίοις trp. E 
13 4 BCDE: τριάκοντα Q(post ἀγῶνὴ)ν 1 1l. B: τὰ δ᾽ Ὀλυμ- 
πία (Ὀλύμπια) CDEQ 16.17 τρισολυμπιονίκαι E 17 cj 
om. 08 17.18 αὐτῶν] αὐτῷ CD om. Q 20 1. E: τά t 
ἐσσόμενα ἢ om. BDv || ἀντὶ τοῦ EQ: φησὶ τουτέστιν Bv om. D 

22 l. om. Bv | ἐγὼ om. € 

[m 0 
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δοκῶ νικῆσαι αὐτόν ἐν δὲ τῷ κρείττονι τὸ τοιοῦτο τῆς 
προσδοκίας δοῦναι. 

148a. εἰ δὲ δαίμων ὃ γενέϑλιος ἕρποι: εἰ δὲ τὸ BCDEQ 
συγκληρωϑὲν δαιμόνιον καὶ ἡ τύχη ἐπὶ τὸ πλεῖστον προΐοι 
νικητὰς αὐτοὺς μηνύον, ἀναϑήσομεν τὸ τοιοῦτον εὐεργέτημα 
τῷ Zhi καὶ ρει. b. διατί δέ φησι τῷ Zhi καὶ τῷ Ἐνυ- 
αλίῳ ἐπιτρέψειν; ὅτι ὁ μὲν Ζεὺς πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 
καὶ Ὀλυμπία τοῦ Διὸς ἱερά" τὸν δὲ Ξενοφῶντα οὐ μόνον 
ἀϑλητὴν γεγενῆσϑαί φασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ πολεμικὰ ἀγαϑόν. 

€. ἢ ὅτι τοῦ Οἰνομάου πατήρ ἐστιν Ó "Aoqg καὶ μετέχει BCEQ 
τῆς Ὀλυμπίας. ἀ. ἄλλως" Διί τ᾽ Ἐνυαλίῳ τε: τῷ μὲν 
Διὶ ὅτι ὁ ἀγὼν αὐτῷ ἀνάκειται καὶ τελεῖται, | τῷ δὲ oti BCDEQ 
, ^ , » ti - -- 3 , e ὧν . A 

ἐπειδὴ ἐπιχώριος καὶ πατρῷος τῶν ᾿Ηλείων ὁ άρης. μιχϑεὶς 
M ς , 14 59 I - ^ , ^ , 

γὰρ “ρπίνῃ ϑυγατρὶ como) τοῦ Θηβαίου ποταμοῦ ἐτέ- 
ὕχνωσε τὸν Οἰνόμαον ὁ ᾽ἄρης, ὃς ἦν βασιλεὺς τῶν τό- 
πων. | εἰς χάριν οὖν τοῦ παιδὸς προΐστατο τῆς χώρας τῶν BCEQ 

. Ἠλείων. 

150a. τὰ δ᾽ ἐπ’ ὀφρύι Παρνασίᾳ: τὰ ἐν Δελφοῖς BcDEQ 
Πύϑια. ἐκ τοῦ παρακειμένου ὄρους λέγε. Ὁ. 0 ἐστι Πύ- BDEQ 
ϑιὰα ἑξάκις. — [e. καὶ ἐν Ἄργει δὲ καὶ ἐν Θήβαις]. Β 

182. ὅσα τ᾽ oxuáGiv: καὶ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ δὲ ὅπως δεσ- BDEQ 

13 St. Byz Ἄρπινα. Tz. ad Lyc. 149 

1 αὐτόν om. (|| ἐν δὲ BDQ: ἐν Ο ἔνδον E || τὸ τοιοῦτο(ν) B 
(evan.) EQ: τοιοῦτο D τέλος C. Ft. τὸ τελείωωα 1.2 τῇ προσ- 
δοκίᾳ Ὁ τὴν προσδοκίαν hb 3 1. B et (om. ἕρποι) Q0: εἰ δὲ 
δαίμων CE om. D — 6 ἀναϑήσομαι CDOv ὁ τῷ (pr.) BD: τῷ τε 
CEQ || καὶ τῴ Ἄρει B || τῷ τε ziii (alt.) α 8. Ὄλυμπος ἃ Ὀλύμπια b 

9 γενέσϑαι Bv || φησιν D 10 πατήρ Cv: om. ΒΏΕΘ 
11 ἄλλως) ἢ C|l om. BC 18 ᾿Ηλέων E 13.14 δεχϑεὶς γὰρ 
ἄρπιν ϑυγάτρα ῦ 14 Ἀρπίνῃ CD — 16 ἐς Bv || προΐστατο CEO: 
προΐσταται ἴσως Bv 18 l. om. D || ἐπὶ φρύι E | Παρνασίᾳ om. 
CEQ || ἀντὶ τοῦ τὰ δὲ (δὲ et D) ἐν zt. Bv 19 0 ἐστι BDO: 
ὅτι E 19.20 Πυϑία B 20 ἑξάκις BDE: om. Qv πβ΄ ἃ. 
ὁσάκις Beck ἑξάκις ἐνίκησεν Mommsen suppl. p. 187 || seclusi 
Sch. 150c 21 l E: ὕσσα τ᾽ ἀρκάσι ( ioco τ᾽ ἐν 4ox&ci ἃ 
ὅσσα τε ἐν ἀρκαδίᾳ D^ (cfr. infra); om. BD*v, sed pro l. ha- 
bent ἀλλὰ Bv, quod in ἄλλα mutatum cum sch. 150c coniungunt 
hb 21 δὲ D'EGO: τε Ὁ" om. B 

ScHoL. ΙΝ PrNXDARUM ed. Drachmann. 25 
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πότης γέγονε τοῦ στεφάνου, ὃ βωμός ἐστι μάρτυς ὃ τοῦ 
B “υκαίου Διὸς | καὶ ἡ ἐκεῖ ἀγομένη πανήγυρις. ἐκεῖ γὰρ 
νικήσας ἐστέφϑη. 

BcDEQ — 155. Πελλάνα ve καὶ Σικυών: ἐν Σικυῶνι Πύϑια 
ἄγεται. ἡ δὲ Πελλήνη τῆς ᾿Αχαΐας πόλις [0mov τὰ Φιλο- 
ξένια, καὶ αἵ χλαῖναι δίδονται]. ἡ δὲ Σικυὼν Βοιωτίας 
[ἐν ἡ τὰ Πύϑια ἄγεται. καὶ ἐν Αἰγίνῃ τὰ 4Δελφίνια καὶ 
«ἰάκεια]. 

BcDEQ 1ὔθδ. καὶ Μέγαρ᾽ Αἰακιδᾶν: ἐν Μεγάροις τὰ Διό- 
κλεια καὶ Πύϑια. ἐν Ἐλευσῖνι và 4ημήτρια ἢ ̓ Ελευσίνια. 

BCE Ὁ. εὐερκὲς δὲ ἄλσος διὰ τὸ κύκλῳ ὑπὸ ϑαλάσσης ὥσπερ 
ἕρκους καὶ τείχους περιβεβλῆσϑα. c. ἢ διὰ τὴν φιλο- 
ξενίαν. 

BcDEQ 158a. ταί 9' óm Aivvag ὑψιλόφου: καὶ αἵ ὑπὸ 
τὴν Αἴτνην τὸ Σικελικὸν ὄρος πόλεις (πόλεις δὲ λέγει τὰς 

BCEQ Συρακούσας) | μαρτυροῦσιν αὐτοῦ τῇ ἀνδρεία ἼἼσϑμια γὰρ 
BEQ ἐν αὐταῖς τελεῖται, ἃ καὶ ἐνίκησε Ξενοφῶν. Ὁ. ἄλλως" 

ταί 9' ὑπ’ Αἴτνας: τῆς Σικελίας [πόλεις] ἐκεῖ γὰρ ἄγε- 
ται ἀγὼν Νέμεα καλούμενος. ^ €. ἢ οὕτως᾽ ἐν Συρακού- 

BCEQ σαις ἄγεται Ἴσϑμια | ὡς ἐν Κορίνϑῳ᾽ ἄποικον γὰρ Κοριν- 
ϑίων Συρακούσιοι. 

1 post στεφάνου l. ὕσσα τε ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ add., καὶ ἐν Agx.— 
στεφάνου repet. D 4 Συκίων etc. E ubique | ἐν — ὅ ἄγεται 
om. Bv 5 post ἄγεται Sic C: αὕτη δὲ πόλις Βοιωτίας ἐν δὲ 
Πριίνῃ, τὰ Φιλοξ. ὅπου καὶ αἱ χλ. ἐδίδοντο ἔστι δὲ αὕτη πόλις 
Ἀχαΐας: καὶ Μέγαρα ἐν Αἰγίνῃ --- Αἰάκεια | δὲ om. Bv || ὅπου --- 
6 δίδονται om. DEO; seclusi cl. ΙΧ. 146g.h — 6 ἡ δὲ --- 7 ἄγε- 
ται del b 6 Βοιωτί(ίας) B. De Sicyone Boeotiae urbe Pole- 
monis fr. FHG III, 135 conferri iubet Unger par. Theb. p. 363 

7 ἐν ἡ — 8 Αἰάκεια om. DEG; seclusi cl. sch. O. VII, 156. 
N. V, 81 9 l. om. Bv (et h. l. €, cfr. ad 5) || £v δὲ Mey. Bv 

10 καὶ ἐν 'EA. Bv || “ημήτρεια BO 11 δὲ] καὶ E || ἄλσος 
CE: ἄλλος φησὶν Br | ὥσπερ BC: εἴπερ E. 14 Αἴτναις E || ὑψι- 
λόφου] om. CDEQ. ὑψηλόφου v (B legi nequit); corr. Beck 
14.15 ὑπὸ τὴν CDEQO: ὑπ᾿ Βν 15 Αἴτνην CEQ: Aizvov BDv | 
πόλεις δὲ λέγει EQ: δὲ λέγει Ὁ λέγει δὲ ΒΟ λέγει v 11 ἐν 
BCE: καὶ ἐν Düv 18 ταί 9" om. EQ || Αἴτναις E || πόλεις B: 
om. EQ πόλις v. Seclusi — 20 [Ἴσϑμι]α ὧ[ς] B "I. καὶ ἃ φη- 
civ Ἴ. καὶ ν φησὶν Ἴ. ὡς καὶ W φασιν "I. og καὶ b 

οι 

m 0 

το c 
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159a. ἅ τ᾽ Εὔβοια xal πᾶσαν xa9' Ἑλλάδα: καὶ BEQ 
ἐν τῇ Εὐβοίᾳ δὲ πάσῃ καὶ τῇ Ελλάδι ξητῶν εὑρήσεις τινὰ 
μείξονα λόγου παντὸς καὶ πάσης γνώσεως νικητήρια. ὑπερ- 
βολικῶς δὲ εἶπεν. b. ἄλλως᾽ ἐν Εὐβοίᾳ Γεραίστια ὑπὸ BCDEQ 

5 πάντων Γεραιστίων ἄγεται Ποσειδῶνι διὰ τὸν συμβάντα BCEQ 
χειμῶνα περὶ Γεραιστόν᾽ καὶ ἐν ᾿Δμαρύνϑῳ τῆς Εὐβοίας 
᾿Δμαρύσια νενικήκασιν. 

160. καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἐπιπορευόμενος εὑρήσεις BCDQ' 
μείξονα ἔργα πεποιηκότα αὐτὸν ἢ ὡς δύνασαι ἰδεῖν. 

10 162. μᾶσσον ἢ ὡς ἰδέμεν: τὸ πλῆϑος τῶν στεφά- gCDEQ 

1 

M] , , M - ς , , vOv, φησὶν, ἐκπέφευγε τὴν τῆς ὁράσεως μετάληψιν. 
163a. ἀλλὰ κούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσίν: [εἶπε] βοῦξρ 

τοῦτο πρὸς ἑαυτὸν παραχελευόμενος ἀποδραμεῖν ἀπὸ τούτων 
καὶ καταπαῦσαι τὸν ὕμνον. Ὁ. ἢ οὕτως" ἐπαύσατο τῶν 
ἐπαίνων καὶ περὶ ἑαυτοῦ λέγει ὅτι ike. ἀποστῆναι κούφοις 
ποσὶν, ἀνεπαχϑῆ φανέντα. C. δίδου μοι οὖν, φησιν, ὦ 
Ζεῦ τέλειε, αἰδῶ τε καὶ εὐτυχίαν, ἐξ ἧς ἐστι τέρπεσϑαι καὶ 
er 9 Α - 5. ἢ / , 1 mM 2) ς ἤδεσϑαι. ἃ. ἀντὶ τοῦ αἰδέσιμόν ue ποίει καὶ τιμῆς ἄξιον. 

e. ἢ οὕτως αἰδεστικούς τε καὶ αἰδεσίμους αὐτοὺς ποίει B 

σι 

20 ἐπιμελῶς προαρξάμενος. 

Τέλος Ξενοφῶντος. 00 

1.1. B: ἅ τ’ Εὔβοια Ὁ (cfr. ad 4) αἴ τ᾽ Εὔβοιαι E & τ᾿ Ev- 
Boc» ἃ 2 dm φησὶ Bv |τινὰ Qb: τι E τὰ Bv 4 δὲ 
om. 8} ἄλλως ΒΕ: & τ᾽ Εὔβοια D om. 66 | Γεραίστια Βν: γὰρ 
ἑστία DE ἑστία CQ 5 Γεραιστίων ΒΟΘ: γὰρ ἑστίων E τε- 
ραστίων D Εὐβοέων cj. b| τῷ IIoc. Bv 6 ἐν Γεραιστῷ Güb 
 ᾿Δμαρύσια BE: Auepbvot C Δμαρύνϑια ἂν 8 sch. 160 ὁ δὲ 
νοῦς praem. Bv καὶ πᾶσαν «c9 Ἑλλάδα εὑρήσεις ἐρευνῶν praem. 
Q || καὶ --- 9 Mer μᾶσσον᾽ μακρότερα € | καὶ om ἃ ΊΟ ΓΕ: 
μᾶσσον :. ἢ ὡς ἰδιῖν Ὁ μᾶσσον ὡς ἰδεῖν α ἢ οὕτω Bv om. C 
12 ἐκκνεῦσαι Ὁ ἐχπνεῦσαι E | ποσὶν om. Ὁ ἢ. || εἶπε om. DO, post 
m. rp. CE; seclusi 13 ἐχδραμεῖν DGOh 14 ἢ οὕτως 

» γὰρ post ἐπαύσ. add. Bv 1 αὐτοῦ DEQ ] κούφοισι Bv 
16 φανέντα BCDO: ὄντα E | μοι οὖν φησιν B: οὖν φησίν μοι CE 
οὖν μοί φησιν DO. Ft. οὖν φησιν del. 17 τέλειε E: τελείαν 
DGQ om. C τελεστικωτάτην τὴν παρὰ σοῦ Bv τελεστικώτατε 
cj. b || ἐξ ἧς — 18 ἤδεσϑαι om. € 18 ἀντὶ τοῦ CDEQO: ἤτοι 
Bv || με] τε 0 19 e v: ἢ B 20 προαρξαμένους Wakefield 
silv. crit. II 94 

2b* 
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Scholia in Olympionicarum carmen XIV. 

cDEQ — oozíyo Opyousvío σταδιεῖ παιδὶ Κλεοδάμου νικήσαντι 
τὴν ος΄ Ὀλυμπιάδα. sch. inscr. B 

BDEQ 79 τεσσαρεσκαιδέκατον εἶδος uovooroogixóv ἐστιν ἐκ τη 
κώλων καὶ if. τὸ α΄ Σαπφικὸν ἐννεασύλλαβον. τὸ B 
Φαλαίχιον. τὸ y ἐκ χοριάμβου {καὶ διιάμβουΣ καὶ ἰωνι- 
χοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος τρίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ὃδ΄ Φερε- 
κράτειον ἀτελές. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος τρίμετρον 
καταληχτικόν. τὸ ς΄ δακτυλικὴ διποδία ἕξασύλλαβος. 
τὸ ξ΄ ἐκ παιώνων δύο καὶ ἀντισπαστικοῦ πενϑημιμεροῦς. 

τὸ η΄ τροχαϊκὸν ἑφϑημιμερές. τὸ 9' ἐκ δακτυλικῆς δι- 
ποδίας καὶ τροχαϊκοῦ [καὶ ἰαμβικῆς βάσεως] πενϑημιμεροῦς. 
τὸ L ἐξ ἀντισπάστου πεντασήμου καὶ τροχαϊκῆς καταλκλεῖδος. 

H PS) H 9 ss / δ , j f 
τὸ ια΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείζονος ἑφϑημιμερές. τὸ iD δακ- 

τυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ Ly τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
" , ^- ? 

ληκτον. τὰ ιδ΄ ἐξ ἰωνικῆς βάσεως ἀπ᾽ ἐλάττονος καὶ τρο- 
m M E j ? 3 P 9:2. (EXC c χαϊκοῦ πενθημιμεροῦς. τὸ ιε΄ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος ég- 

ϑημιμερές. τὸ ig ἐξ ἰωνικῆς βάσεως ἀπ᾽ ἐλάσσονος καὶ 

De β (i. e. Vat. 1333) cfr. praef. 
1 A4cozío Ὀρχομενία E | vix. —2 OX. om. C 1 νικῶντι DO 

2 o£ D. Utrumque numerum falsum esse ostendit pap. Oxyrh. 
CCXXII;.oy' Gaspar p. 51 3 Tó — 4 ιζ΄ B: τοῦ τεσσαρξσκαι- 
δεκάτου εἴδους E τὸ εἶδος uovocrooquxóv (τὸ μονοστρ. εἶδος Qi) 
ἐστιν ἐκ uq καὶ i£ DO 5 φαλλαίκιον E | suppl Pauw (καὶ 
ego addidi) 6 τρίμετρον B: διμέτρου D δίμετρον EQ || ἀκατά- 
Anxvov B: καταληχτικόν DEO 7 volusto. ἀπ᾿ ἐλ. DEO 
8 χαταληχτικόν Q(Tz): ἀκατάληχτον BDE || δακτυλικὴ B: -xóv 
DEQ διποδία] τετράποδον D || ἑξασύλλαβος ego: ἑξασύλλαβον 
9 παιώνων ἢ: παιόνων BDE παιωνικῶν (|| ἀντισπαστικὸν DE || 
πενϑημιμεροῦς Tricl.: -usoéc codd. 10 ἐφϑημ. fere D, εὐϑημ. 
fere EF; ultra non adnoto 11 xci (pr. om. D [|τροχαϊκοῦ — 
πενϑημιμεροῦς B (rooyotxijg et πενϑημιμερές B): vooy. mtv9. 
καὶ ἰαμβικόν Ὁ τροχαικῆς πενϑημιμερὲς καὶ ἰαμβικῆς βάσεως E. 
καὶ ἰαμβ. B. om. Tricl, b. καὶ ἰαμβικῆς del. Pauw 12 πεντα- 
σήμου BDE: ἐξ ἀσήμου Q 18 ἀπὸ μείξ. iov. E — 15.16 τρο- 
χαίου codd. 16 πενϑημιμεροῦς Pauw: πενϑημιμερές ἃ ἑφϑηωιν- 
μερές BDE 16.17 eol € ont E 17 ἐλάττονος DE 
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ἰαμβικοῦ ἡμιολίου &ríxrov. τὸ ιζ΄ ἐκ χοριάμβου xal ἰαμ- 
βικοῦ πενϑημιμεροῦς. τὸ wm ἰαμβικὸν ἑφϑημιμερές. 

τὰ λοιπὰ ἑπτακαίδεκα οὕτως᾽ τὸ α΄ Φαλαίκιον. τὸ 
ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικοῦ ἑφϑημιμεροῦς. τὸ γ΄ ̓ άλκμαι- 

5 ώνειον δεχασύλλαβον. τὸ δ΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ὑπερ- 

1 eo 

15 

κατάληκτον. τὸ & ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικῆς βάσεως. 
τὸ ς΄ χοριαμβικὸν ἑφϑημιμερές. τὸ ζ΄ ἐξ ἀντισπάστου καὶ 
τροχαϊκῆς κατακλεῖδος. τὸ η΄ ἐκ χοριαμβικοῦ εἰς ἀντι- 
σπαστικόν. τὸ ϑ' ἐξ ἰωνικῆς βάσεως καὶ τοῦ πεντασήμου 
καὶ χοριαμβικοῦ καὶ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείζονος. τὸ V ᾿4σκλη- 
πιάδειον. τὸ ια΄ δακτυλικὴ τριποδίακ. τὸ ιβ΄ ἰαμβικὸν 
ἐφϑημιμερές. τὸ ιγ΄ ἐξ ἀντισπάστου xol ἰαμβικοῦ ἔφϑημι- 
μεροῦς. τὸ ιδ΄ Γλυκώνειον. τὸ ιε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ ις΄ ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικοῦ ἔφϑημι- 
μεροῦς. τὸ ιζ΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερές. 180 

Inscr. a. Aconíjo Ὀρχομενίῳ σταδιεῖ παιδὶ Κλεοδάμου 
νικῶντι τὴν og Ὀλυμπιάδα στάδιον. Κηφισὸς δὲ ποταμὸς 
ἐν Ὀρχομενῷ, ἔνϑα καὶ αἱ Χάριτες τιμῶντα. — b. γέγραπ- 
ται ὁ ὕμνος ᾿Ασωπίχῳ τῷ ἀπὸ τῆς Ὀρχομενοῦ, ὃς ἐνίκησεν 

1 αἰμιολ(ίου) E | ἄτακτος Ὁ αἰτάκτας E (corr. ex -της) F | 
χοριάμβου Pauw: χοριαμβικοῦ 2 πενϑημιμεροῦς Q (Pauw): 
ἑφϑημιμερές BDE 8 τὰ (τὰ δὲ vi 4. ἑ. οὕτως BO: τῆς δὲ 
ἐπωδοῦ E om. D || Φαλαίκειον Bv 4 ἰαμβικοῦ ego: ἰάμβου i 
ἑφϑημιμεροῦς Q(Pauw): -μερές BDE 4.5 ᾿Δλκμαιόν(εγιον DE 

6 χοριάμβου D: χοριαμβικῆς Β -ἰκοῦ E || καὶ ieup. βάσ. 
οἵω. ἃ 1 ἐφϑημιμερές BDE: ὑπερκατάληχτον ἢ δίμειρον ὑπερ. 
Tz. Tricl. {ἐξ om. E [[|ἀντισπάστου Tricl.: ἀντισπαστικοῦ B 
(add. ἑφϑημιμερὲς, sed del)  -κῆς D -i:xóv E 8 rooyci- 
κῆς] ἰαμβικ(ῆς) B* | χοριαμβικῆς, om. εἰς D. Ft. ἐκ χοριάμβου 
εἰς ἀντίσπαστον 98q. τὸ 9' ἐξ ἀναπαιστικοῦ ἡμιολίου καὶ 
ἰαμβικοῦ ἡμιολίου Q Tz.(Tricl)b. Ft. ἐξ ἰωνικῆς βάσεως τῆς 
πεντασήμου καὶ χοριαμβικοῦ ζἡμιολίουΣ καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσ- 
σονος 9 στάσεως E 11 δακτυλικὸν τρίποδον DQ || ἰαμ- 
βικὸν QTz.b: δακτυλικὸν BDE δακλχτ. πενθϑημιμερές cj. Pauw 

18 -μεροῦς Ü**(Pauw): -μερές [ϊΓλυκάνειον E 14 χο- 
ριάμβου Beck: χοριαμβικοῦ Ι ἑφϑημιμεροῦς Pauw: -μερές codd. 

15 ἰωνικὸν 0Ε 16 ᾿Αἀσῳπίῳ (sic) — 11 στάδιον E(F): οὗ- 
vog ἐνίκησε τὴν ος΄ Ὀλ. σταδίῳ BO 17 Κηφισσὸς EQ 
19 Ὀρχομενῶν 

BEQ 
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ος΄ Ὀλυμπιάδα στάδιον. ταῖς Χάρισι δὲ προσφωνεῖ ὃ ποιη- 
τὴς ταῖς τιμωμέναις κατὰ τὴν Ὀρχομενόν. ὁ δὲ Κηφισσὸς 
τῆς Ὀρχομενοῦ ἐστι ποταμὸς, ἔνϑα καὶ αἵ Χάριτες τιμῶν- 

BCEQ τα. 6. ταύταις δὲ τέοκλος ὃ Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ 
πρῶτος ἔϑυσεν, ὥς φησιν 'Hoíoóog (fr. 66). διὰ δὲ τοῦ 
Ὀρχομενοῦ ὁ Κηφισὸς δεῖ. δύο δὲ Ὀρχομενοὶ, ὁ μὲν Μι- 
νύειος ὁ ἐν Βοιωτίᾳ, ὃ δὲ πολύμηλος ὁ ἐν ᾿ἀρκαδία. τοῦ 
δὲ Μινυείου νῦν μέμνηται. metr. B. 20 

BCcDEQ la. Καφισέων ὑδάτων λαχοῖσαι: ἐπειδὴ χαριέντως 
ἀπέβη τοῦ ἀγῶνος τὸ ἐπιχείρημα. προσφωνεῖ ταῖς Χάρισι 

BDEQ τιμωνέναις κατὰ τὸν Βοιωτικὸν Ὀρχομενόν᾽ | αἷς λέγεται 
πρῶτος "Eréoxiog τεϑυκέναι ὃ Κηφισοῦ παῖς. ὃ δὲ Κηφι- 

BCDEQ σὸς τῆς Ὀρχομενοῦ ποταμός. ^ b. ὁ δὲ νοῦς᾽ ὦ ἀοίδιμον 
βασίλειαι Χάριτες. o? τὰ τοῦ Κηφισοῦ ὕδατα ἐκληρώϑητε 

BDEQ καὶ κατοικεῖτε τὴν εὔγειον Ὀρχομενὸν, | τυγχάνουσαι καὶ τοῦ 
τῶν Μινυῶν γένους ἐπίσκοποι. ἐπακούσατέ μου νῦν εὐχο- 
μένου. inscr. Q 

BCEQ 2. αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν: ἱππικοὶ λέγονται 
of Ὀρχομένιοι. ᾿Εργῖνος γὰρ ἵππῳ νικήσας Θηβαίους φό- 
ρου ὑποτελεῖς ἔσχεν, ἄχρις οὗ Ηρακλῆς αὐτοὺς ἠλευϑέρωσεν. 

BCDEQ ὄδ. παλαιγόνων Μινυᾶν: τὸ τῶν Μινυῶν γένος 
ἀρχαῖον ἀπὸ Μινυοῦ τοῦ Θεσσαλοῦ, Ποσειδῶνος υἱοῦ καὶ 

4 Strab. 9, 414. Paus. 9, 35, 1. sch. Theocr. 16, 104 6 sch. 
AD B 511. EM 635,4. Tzetzes ad Lyc. 874 19 Tzetzes ad 
Lye. 874 

4 δὲ CEQO: γὰρ Bv | ποταμοῦ υἱός Q, om. τοῦ — 5.6 τῆς Ὀρχο- 
μενῶν C 6 sqq. cfr. Thom. p. 423, 12 6.7 Μινυήιος E 
7 ὁ (pr) om. Q | ὁ (tert.) om. ἃ 8 Μινυηίου E 9 l. om. 
CDO; (ὁ) λόγος πρὸς τὰς Χάριτας add. DQ Tricl. (p. 423, 8 Ab.) || 
λαχοῖσαι om. E | ἐπεὶ E 10 ἐγχείρημα ἃ 11 τὴν Βοιωτι- 
κὴν Ὁ 12 ὁ Κηφ. παῖς τεϑυκέναι Bv | ὁ δὲ --- 18 ποταμός om. 
D 18 τοῦ Ὄρχ. Beck | ποταμοῦ E | ὁ δὲ v. οὕτως Bv 
14 ἐχληρώσασϑε Bv [1 τὴν] τὸν EF 15.16 τὰ τῶν Μιν. D, 
om. γένους 19 ἵππῳ om. EF || Θήβας Β' 20 αὐτοὺς COTz.: 
αὐτ(ὰς ) B om. EF 21 l. B: Μινυᾶν ἐπίοκοποι DEO. om. € 

22 Μινύου E || IIoc. υἱοῦ DEFQ: Μινυὸς (Μινύας €) δὲ ἐκ 
(ἀπὸ C) Καλλιρόης τῆς Ὠκεανοῦ καὶ Ποσειδῶνος BCv (et Thom. 
p. 423,14); efr.'sch. De 

10 

το 0 
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τοῦ γένους τῶν LAoyovevrüv. Ὁ. πλησιόχωροι xol γείτονες 
οὗτοι οἵ Mivvidor Ὀρχομενίων. — c. ἀπὸ Μινύου. Μινύας EFQ 
δὲ ἐκ Καλλιρρόης τῆς Ὠκεανοῦ καὶ Ποσειδῶνος. ἃ. ó δὲ BCEQ 
Μινύας πρῶτος ἦρξεν Ὀρχομενοῦ. 

7a. σὺν γὰρ ὑμῖν τὰ τερπνά: us0' ὑμῶν yàg, ὦ BCDEQ 
Χάριτες, τὰ ἐπιτερπῆ καὶ ἡδέα γίνεται καὶ συμβαίνει τοῖς 
ἀνδράσι. | καὶ εἴτε σοφὸς. ὡς Ὅμηρος, δι᾿ ὑμᾶς" of γὰρ BDEQ 
ἐπιχαρεῖς λόγοι δι᾽ ὑμᾶς πᾶσι μόνιμοι διὰ παντός. 

8a. εἴ τις ἀγλαός: ἀνδρεῖος νῦν αι γὰρ τρεῖς ἀρε- BCDEQ 
10 ταὶ δι᾿ ὑμᾶς. ἡ σοφία. τὸ κάλλος. ἡ ἀνδρεία. ^ b. αὗται C μᾶς. 7] 009€, . 1 0 

1 

2 

5 

o 

δὲ αἱ Χάριτες τιμῶνται παρὰ τῷ ναῷ τοῦ “4πόλλωνος. 
128. κοιρανέοντι χορούς: ἤτοι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν BCDEQ 

ἔχουσι τοὺς χορούς᾽ ἢ βασιλεύουσι τῶν χορῶν, ἵνα πτῶσις 
ἀντὶ πτώσεως ἢ, αἰτιατικὴ ἀντὶ γενικῆς. Ὁ. τὸ δὲ οὔτε BC 
δαῖτας. ἀντὶ τοῦ οὔτε τῶν εὐωχιῶν καὶ ϑυσιῶν. — c. ἀλλὰ BCE 
καὶ τῶν ἐν οὐρανῷ πάντων προστατοῦσι καὶ κρατοῦσιν αἵ 
Χάριτες. — d. τὸ δὲ γίνεται ἀντὶ τοῦ ἀνύεται. ΟΝ 

16a. χρυσότοξον ϑέμεναι παρὰ Πύϑιον ᾿4πόλ- BCDEQ 
λωνα: παρὰ τῷ ᾿Δπόλλωνί φησι καϑέζεσϑαι τὰς Χάριτας 
διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα. ἐν γοῦν Δελφοῖς ἐπὶ τῆς 

2 Tzetzes ad Lyc. 874 20 Macrob. Sat. 1,17, 13. Plut. de 
mus. 14. Paus. 9, 35,3 

1 post ᾿άργον. inser. sch. 5d C | xc) E: δὲ καὶ BC om. DQ 
2 οὗτοι τῶν Ὀρχ. ἤτοι οἱ Μινυίδαι D | Μινυάϑαι cj. ἢ || sch. 5c 
ἄλλως praem. F | ἀπὸ om. Q0 8 δὲ om. ἃ || Καλλιρρόης v, Tz.: 
Καλλιρόης ᾿ δὲ CEQ: γὰρ Bv 4 Μινυὸς BC**v || Ὀρχομενίων Qv 

5 σὺν γὰρ om. CDEQO || ὑμῖν] ἡμῖν E ἡμῶν 5 6 ἐπιτερπῆ 
καὶ ἡδέα CE: ἡδέα καὶ ἐπιτερπῆ D ἐπιτ. τε καὶ ἡδ. Bv 
7 καὶ --- ὑμᾶς om. D || εἴ τις cj. Mommsen suppl. p. 196 || οἱ --- 
8 ὑμᾶς om. B 8 λόγοι E: om. DO || πᾶσι corrupt. vid. || uó- 
viuo. DEO: διαμόνιμος [B] B. λόγιμοι cj. Faehse gyllog. p. 404 
9 εἴ τις (re D** h) ἀγλαὸς (ἀνήρ add. E) ἀνδρεῖος νῦν αἱ γὰρ (νῦν 
γὰρ αἱ θ0) ΒΕΕΌ: ἀγλαὸς δὲ νῦν ὁ ἀνδρεῖος αἱ y&ào BC — 10 τὸ 
κάλλος, ἡ σοφία E || καὶ ἡ &vóg. ἃ 18 ἔχοντι B || ἵνα ---14 ἦ om. Ὁ 

14 ἦ BC: ἡ EQ || αἰτ. ἀντὶ γεν. om. Ὁ 15 τῶν om. C | ἀλλὰ 
om. E 16 προστάττουσι V (corr. h) || καὶ (alt.) om. E || καὶ κρατ. 
om. € 17 γίνεται) sScribend. ἄνεται vidit Schroeder  τανύεται 
Ν 18.19 l. B: χρυσότοξον παρὰ Πύϑιον DEO χρυσότοξον ϑέ- 
μεναι Ὁ 20 πρὸς] εἰς v || Ζελφοῖς] “ήλῳ exspectes 



392 Scholia 

C δεξιᾶς εἰσιν ἱδρυμέναι τοῦ ᾿“πόλλωνος. Ὁ. σέβουσι δὲ τὴν 
BDEQ τοῦ Διὸς τιμὴν τὴν αἰώνιον. 6. πλησίον γὰρ τοῦ χρυσο- 

τόξου ᾿ἡπόλλωνος ἀποϑέμεναι τοὺς ἑαυτῶν ϑρόνους καὶ ἐγγὺς 
αὐτοῦ ἵδρυμέναι ἀένναον καὶ ἀϑάνατον οὖσαν τὴν τοῦ πα- 

ΒΕ τρὸς αὐτῶν τιμὴν Διὸς σέβουσιν. ἃ. ἀένναον κυρίως μὲν 
τὸ ἀεὶ ἐν τῷ ῥεῖν καὶ νάειν Ov: νῦν δὲ τὸ αἰώνιόν φησιν. 

BCDEQ 6. ἀντὶ τοῦ ἀνελλιπῶς καὶ αἰωνίως παρὰ τῷ Zh τιμῶν- 
ται τῷ ἐν οὐρανῷ ὄντι. 

B()DEQ 198. πότνια ᾿4γλαΐα: ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτῶν λόγου 
μετῆλθεν ἐπὶ τὸν πρὸς αὐτάς. ^ b. ὦ σεμνὴ καὶ τιμία 
᾿Δ4γλαΐα, καὶ ΕἘὐφροσύνη ἡ τοῖς ὕμνοις χαίρουσα, τοῦ τῶν 

BCDEQ ϑεῶν κρατίστου παῖδες Ζιός. 51. 56 6. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν 
τριῶν κατέλεξεν Ησίοδος (th. 906. 908): 

τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνόμη Χάριτας τέκε καλλιπαρήους, 
᾿Δγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν. 

B()DEQ 208. κρατέστου παῖδες: οὐχ ὅτι κρατίστους ἔχουσι 
BEQ παῖδας, ἀλλ᾽ ὅτι αὐταὶ κράτισται παῖδές tiov | νέαι γάρ. 

BCEQ b. αἵ κράτιστα. τῶν παίδων τῶν ϑεῶν. | c. ἢ τῶν κρα- 
τίστων ϑεῶν παῖδες. 5150 

BCEQ 21a. ἐπήκοοι: γίνεσϑε δηλονότι" τοῦτο γὰρ λείπει. 
BCDEQ ?3BEQ 19.050 b. Θάλεια δὲ ἡ Χάρις παρὰ τὸ τεϑηλέναι 

5 Suid. ἀένναον. 

1 τοῦ Az. om. C 2 8ch. 16c ὁ δὲ νοῦς praem. Bv, ἀλ- 
Aog E || πλησίον --- 8 ᾿4πόλλωνος om. DO 3 ϑέμεναι D 
4 ἄφϑαρτον V 5 sch. 16d post 16e E || ἀένν. δὲ Βν 7 ἀντὶ 
DEO: ἢ ἀντὶ BCv || zii] πατρὶ zii BCv 8 οὐρανοῖς D 
9 αὐτῶν B: αὐτὸν CDEO || λόγον Qr* 10 sch. 19b ὁ δὲ λόγος 
praem. Bv, καί φησιν € 11 7] xci E 19 post sch. 19b 
add. ἐπήκοοι νῦν" λείπει γίνεσϑε (γένεσϑε E) BE; cfr. sch. 21a 

18 κατέλεξεν CE: καταλέγει ΘῈ ν κατὰ λέξιν BB, add. (post 
'Ho.) φησιν 14 τέκε Χάριτας Ὁ (0) 15 Θαλείην CE 
16 l DEO: ἄλλως B ϑεῶν κρατίστου Ü. κρατιστόπαιδες expli- 
cari perspexit de Jongh 16.17 κρατίστου ἔχουσι παῖδες Ü 
17 αὐταὶ Stephanus: αὗται || κράτιστοι CD || νέαι Βθ: For E 
18.19 ἢ τοῦ κρατίστου τῶν $9. mx. εἶσιν (del C) ἢ (ἤγουν C?) 
τοῦ Ζιὸς, ὃ κρεῖττον C 19 [παῖδες] B. om. v 20 sch. 2318 
ἐπάκοοι νῦν praem. B || ἐπήκοοι γίνεσϑε δηλονότι EQ: ἐπήκ. νῦν 
γίνεσϑε Β ἐπ. γένεσϑε C || λείπει CEO: λέγει Β 21 Θαλία DO | 
δὲ om. Cv || ἡ Χάρις] χωρὶς E 218α. τεϑηλέναι ποιεῖν τὴν uv. 

τ 9 
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τὴν μνήμην τῶν εὖ πεπονϑότων. | c. τὸ δὲ ἰδοῖσα ἔνιοί θεῈ90 
φασι πρὸς τὴν τρίτην Θαλίαν λέγεσϑα. —— d. τὸ ἰδοῖσα BCDEQ 
κοινὸν ἐπὶ 0Àov' ἰδοῖσα ὦ Εὐφροσύνη, ἰδοῖσα ὦ Θάλεια, 
ἐδοῖσα ὦ ᾿“4γλαΐα. ϑεασάμεναι τοῦτον τὸν χορὸν σὺν εὐὖ- 

5 μενεῖ τύχῃ εὐκόλως χορεύοντα, ἀπὸ κοινοῦ. ἐπήκοοι γίνεσϑε. 
6. ἔνιοι δέ φασι πρὸς τὴν τρίτην Θάλειαν τοῦτο λέ- BC 

γεσϑαι. sc — f ὅτι δὲ τρεῖς εἰσι. καὶ "Hoíoóog ἐν Θεο- BEQ 
γονίᾳ (l. 1.) λέγει. 26BEQ 

93a. (ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχα! ἐπ᾽ εὐδαιμονίᾳ καὶ εὖὐ- BEQ 
10 μοιρέᾳ. 21"BEQ 

23b. τὸ κοῦφα βιβῶντα ἀντὶ τοῦ εὐκόλως προβαί- 
vovra. ὁ. ἐν Δυδῷ τρόπῳ καὶ δυϑμῷ καὶ μουσικῇ. 51τ80 

26a. ἐν μελέταις τε ἀείδων: ἐπιμελείαις" ἔνϑεν καὶ BEQ 
Jj μέλισσα τὸ ζῷον, ὃν ἐπιμελέστατον. — b. ἦλθον οὖν, φη- BCE 

15 σιν, ὑμνήσων τὸν ᾿“σώπιχον ἐμμελῶς καὶ ἡδέως. 2350 
27 ἃ. (ἔμολον:) ὅρα τὸ μέτρον. pe! 
27 b. Ὀλυμπιόνικος ἁ Μινυεία: Ὀρχομενὸς γὰρ Μι- pEQ 

νύειος πόλις. c. ὁ δὲ ᾿Δφίσταρχος᾽ ἰδίως, φησὶ, προτάξας BCDEQ 
τὰ ὀνόματα τῶν Χαρίτων ἑνικῶς ἐφώνησε" σεῦ ἕκατι, ὦ 

40 Χάρι. προσφωνοῦσί τε οἱ ποιηταὶ τοὺς χοροὺς τοὺς ἐκ πλή- 
ϑους συνεστῶτας ἑνικῶς. βεβιασμένον οὖν νυνὶ προτάξαντα 
τὰ ὀνόματα λέγειν ἕκατί σου ἑνικῶς. ἀ. ἢ ὅτι πρὸς αὖ- BDEQ 

e 

2 sch. ?1d ἄλλως praem. EQ || τὸ δὲ ἰδοῖσα BC 8 κοι- 
νῶς DO || ἰδοῖσα ὦ 'E.— 4 ̓4γλ. om. D | ἰδοῦσα ubique C, bis 
B | σωφροσύνη [Β1β 4 χορὸν] χρόνον Ὁ ὕμνον 6 ὅ εὐὖ- 
κόλως]) οὐχ ὕλως E | κοινοῦ} κοινοῦ δὲ E (ἀπὸ x. γὰρ τοῦτο C, 
post γίνεσϑε) | γένεσϑε E νον 6 μαρτυρεῖ ἐν Ocoy. Q 9 Ll ad- 
didi 9.10 καὶ εὐμοιρ. om. E | ἐπὶ εὐμοιρ. καὶ s$Ó. Q — 11 τὸ 
0": τῷ C! 12 μουσικῷ: ego 13 1] ἀείδων ἕἔμολον C | τε 
Le Bv ἐπιμελείαις E: ἤτοι ἐπιμ. Bv om. Q 14 sch. 26b 

ελλον (h. e. ἔμολον) praem. E | οὖν — 16 τὸν] lac. E (καὶ γὰρ 
Ἂν 490v C, om. οὖν φησιν) 15 "Acdmiov CE | Zuus&àg CE: εὖ- 
μελῶς Bv 17 ἀμινύεια D ἀμινυεία Ε ἁ μινύεια 0 17.18 Mi- 
γνύειος πόλις E: ἡ Μινύεια ποίησις D Μινύειος 1 ποίησις 6 
18-- 22 parum integra, 18 τὸ σεῦ ἕχατι ὁ μὲν Ao. ἀντὶ τοῦ 
ὑμῶν φησιν εἶναι" ἰδίως γάρ φησι προστάξας C || ἰδίους E 
19 ἑνικῶς — 21 συνεστῶτας om. E 19 σεῦ — 20 Χάρι om. € 
20 τε BDO: γὰρ € δὲ Beck (Schroeder) | IC τοὺς y.? Schroe- 
der 22 τὸ ὄνομα DEQ | λέγει DO || ἕκατι --- p. 394,1 νικηφ. 
om. D 22 ἢ B: om. EO 



BEQ 

C 

B(C)EQ 

394 Scholia 

τὸν λέγει TOV νικηφόρον. e. ὁ δὲ νοῦς" διότι τούτου δρα- 
μόντος ἔδοξεν Ὀλυμπιόνικος ἀναγορεύεσϑαι ἣ τῶν Μινυῶν 
πόλις σοῦ ἕνεκεν. τὸ δὲ σοῦ ὡς πρὸς ἑκάστην ἰδία. καὶ 
τοῦτο οὖν κοινὸν ὅλων. 380 f. σοῦ ἕκατι, ὦ νικηφόρε. 

g. ἢ πρὸς μίαν τῶν Χαρίτων ἀπὸ τοῦ πλήϑους μετ- 
ἔβη. subscr. Q h. of δὲ τὸ ἕκατι σοῦ ὡς πρὸς μίαν ἑἕκά- 
στην ἰδίᾳ. ἢ πρὸς αὐτὸν τὸν νικηφόρον᾽ ὅτι σοῦ ἕνεκεν, 
᾿ἀσώπιγε, ἔνδοξός ἐστιν ἡ Μινυείη ij τε Ὀρχομενὸς ὡς νική- 
σαντος. 

288. μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἐλϑὲ 
2 ^. M ἢ M j 5 € ? 
Aoi: παραγενοῦ πρὸς τὸν σκοτεινὸν οἶκον, ὦ Φήμη καὶ 

EQ 

DEQ 

Ἠχὼ, διηγησομένη καὶ ἀγγελοῦσα τὴν καλλίστην ἀγγελίαν 
τῷ πατρὶ ᾿Δσωπίχου Κλεοδάμῳ. Ὁ. οἰκείως τὸν δόμον τῆς 
Περσεφόνης μελαντειχέα εἶπεν. “τί0 

286. μελαντειχέα δόμον ἐλϑὲ 4yoí: ἐλϑὲ νῦν, 
'"Hyó, εἰς τὸν τῆς Περσεφόνης δόμον, ἵνα τὸν Κλεόδαμον 

B(C)DE 

E 

Q ἰδοῦσα | περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἴπῃς ὅτι ὃ υἱὸς αὐτοῦ 
ἐστεφάνωσε τὴν χαίτην, τουτέστιν, ἵν᾿ εἴπῃς αὐτῷ τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ νενικηκέναι καὶ νεώτερον ἐόντα. ἃ. ἐν τῇ ἐνδο- 
ξοτάτῃ Ὀλυμπίᾳ ἐστέφϑαι τοῖς τῆς ἀϑλήσεως στέμμασι τὰς 
κόμας τὰς νεωτέρας αὐτοῦ. ἀπὸ μέρους δὲ τὸ τῆς ἡλικίας 
νέον λέγει. 2850 

88. κόλποις παρ᾽ εὐδόξοιο Πίσας: ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

1 διότι) διὰ E || τούτου] τοῦ D 2 Ὀλυμπιόνικος Beck: 
πολύνικος Ββ ὁ πολύνικος DEO 8 σοῦ ἕνεκεν τὸ δὲ σοῦ 
DEQ: τὸ δὲ σοῦ ἕνεκεν Bv || ἑχάστου DQ 4 οὖν DEO: uiv 
Bv | σοῦ ἕκατι ὦ νικηφόρε EQ: ἔνιοι δὲ τὸ σεῦ ἕκατι, ἀντὶ τοῦ 
σοῦ ἕνεκεν, ὦ νικηφόρε Bv 8 Acózwyog 10 νῦν] νῦν τὸν E 

10.11 6. ἐλϑὲ Axoi om. EQ 11 παραγενοῦ EQ: παραγενοῦ 
νῦν φησιν "BCv | πρὸς EQ: εἰς BCv | οἶκον EQ: τῆς Περσε- 
φόνης οἶκον BCv 12 διηγησαμένη καὶ ἀγγέλλουσα E (ἀγγέλλ. 
et Q7) l ais E 13 οἰκείως τὸν δόμον Ώ: lac. E 15 &- 
ϑὲ "Ayoi om. D || νῦν DO: οὖν E 16 τῆς om. DO 17 εἰ- 
πῆς om. Bv 18 αὐτῷ] αὐτοῦ ἃ 19 αὐτοῦ BE: om. DQ || 
ἐόντα BD: ἐόντα δὲ ἃ ἐόντα καὶ E om. C 20 ἐστέφϑη 
ἐστέμφαι E 22 νέον] μέρος D ag m 395,2 sic E: ἐν 
ὀλυμπία lac. πτεροῖς ἐν τοῖς καλλικόλποις παρ᾽ εὐδόξοιο πίσας 
τοῖς στεφάνοις λέγει" πτεροῖς δὲ εἶπε στεφάνου. ἐστεφάνωσε κυ- 
δίμων ἀέϑλων᾽. ἐπειδὴ --- στέφανος 

10 
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352a. πτεροῖσι: τοὺς στεφάνους λέγει᾽ ἐπειδὴ ἐπαί- CE 
ρει τοὺς νικῶντας ὁ στέφανος. b. ἢ παρόσον ὃ στε- ἢ 
φανούμενος γάνυται καὶ οἷον ὑπόπτερος καὶ μετάρσιος γί- 
νεται. 

Πινδάρου τέλος Ὀλυμπιονίκων. 060 
Πινδάρου ἐπινίκιοι Ὀλυμπιονικῶν. Β 

1 πτεροῖσι' πτερὰ νῦν τοὺς στεφάνους λέγει C 8 yav- 
νυται τέλος II. Ὀλ. 6. (bis) 
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